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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140867 Nr: 3427-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:MT 12.333

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

estes autos com o fito intimar a Parte Requerida, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se acerca do Laudo Pericial acostado sob 

Fls. 104 e sua Impugnação à Fl. 112/114, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140869 Nr: 3429-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgenaldo Ferreira da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, João Carlos 

Petrucci Junior - OAB:17.452/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida, por intermédio de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre o Laudo Pericial (Fl. 66) e sua 

Impugnação (Fls. 74/76), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5554 Nr: 45-26.1988.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Cruz Alta Ltda, Carlos Diehl Neto, 

Maria Aparecida da Silva Diehl

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lofti Corrêa - OAB:4704

 Vistos.

Nos termos do § 2º artigo 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte embargada para no, prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12470 Nr: 1109-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Kozo Okubo

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

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

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

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo a analise 

do pedido constante às fls. 462/463, nesta senda, INTIME-SE a parte 

exequente para atualizar o débito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53269 Nr: 5280-07.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora e Confeitaria AMC Ltda - Me, 

Aparecido Silva de Carvalho, Matilde Ponciano de Carvalho

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

OAB:3058/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Vistos.

Em que pese a planilha de cálculo juntada às fls. 112/115, todo pedido 

realizado perante o judiciário, deve ser CERTO e DETERMINADO, 

porquanto, denoto que a manifestação do exequente fora feita de maneira 

genérica.

 Nesta senda, INTIME-SE o exequente para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, no que entender de direito.

Após, com ou sem manifestação CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 3189-70.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisca Franco de Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para a conta indicadas à fls.165, 

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

honorários sucumbenciais (fl.176) e contratuais para Marques e Ribeiro 

Advogados Associados (fl.177) (contrato anexado à fl. 165v e 166).

 Ademais, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente seus dados bancários para futura expedição de Alvará Judicial.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 
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SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 19837 Nr: 229-98.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Del Rey Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedes Sidney Saqueta, Vânia Terezinha 

Bampi Saqueta

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Intime-se.Sem custas e honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66089 Nr: 5527-17.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.255 da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar o Credor, na figura de seus Advogados, 

para manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade apresentada 

pela Requerida Creunice Mateus, sob Fls. 268/275, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 5795-71.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanzir Fabricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:314.260/SP, Flaviano Bellinati Garcia Perez - OAB:24102-B/PR, 

Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS, Mariana Cristina 

Corrêa de Andrade - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito proposta 

por Banco Finasa Bmc S/A em face de Devanir Fabricio, todos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte requerente pugnou pela remessa dos autos 

ao arquivo provisório, uma vez que satisfeita sua pretensão.

A inicial veio instruída às fls. 08/09, com os documentos de fls. 10/27.

A inicial foi recebida às fls. 29/30.

Manifestação requerendo a remessa ao arquivo definitivo às fls. 77.

Os autos vieram à minha conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015 e via de consequência, 

REVOGO A DECISÃO LIMINAR.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas 

e sem condenação em horários advocatícios.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70030 Nr: 3003-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Antonia Lopes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 118 pela parte autora, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 10.719,52), 

nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, 

da Lei Estadual nº 7.603/01).Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 3606-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Himave Hidraulica de Máquinas e Veiculos 

Ltda, Edna Pereira Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16595, 

Cristina Cibeli de Souza Serenza - OAB:5678, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:MT/13.431-A, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:5143, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, Suene 

Cintya da Cruz - OAB:28002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifeste-se quanto ao pedido de desconstituição da penhora.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107408 Nr: 2782-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Maia, Priscila Maia - ME (Visual Fashion 

Hair)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE WAWRZYNIAK 

GONÇALVES - OAB:21837, Ingo Rusch Alandt - OAB:OAB/SC 8.138

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Maria José do 

Nascimento contra Priscila Maia, todos já qualificados.

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

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

honorários advocatícios ao patrono da exequente, devidamente 

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

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

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

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

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

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

prazo de quinze (15) dias.

3) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC.

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

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

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

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

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

CNGC/TJMT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109415 Nr: 4916-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Maria Vargas

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de falecimento da autora (certidão de óbito às fls. 125), 

na forma do art. 313, inciso I e art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o 

processo por sessenta (60) dias.

Por essa razão:

1) INTIMEM-SE os advogados da parte autora para que, no prazo de trinta 

(30) dias, regularizem o polo ativo da presente demanda, procedendo à 

habilitação dos respectivos herdeiros, trazendo, para tanto, os 

documentos necessários, inclusive certidão emitida pelo INSS, constando 

a existência, ou inexistência, de dependentes habilitados à pensão por 

morte.

 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação (art. 690 do 

CPC/2015).

3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, cumpridas as determinações 

anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 3655-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Ferreira Garcia

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Causídicos, acerca da designação da Perícia Médica para 14/03/2018, às 

9h, na Clínica de Medicina do Trabalho (Rua U-2, Canteiro Central).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65085 Nr: 4544-18.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 149/151 pela parte autora, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a exequente ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) 

anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em consequência, 

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

487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000451-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERREIRA CAMPOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000451-14.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PEREIRA & NASCIMENTO LTDA - ME Advogado(s) do 

reclamante: RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA REQUERIDO: JULIO 

FERREIRA CAMPOS NETO Vistos etc. Trata-se de Ação Renovatória 

ajuizada por RC PEREIRA DROGARIA – ME em face de JÚLIO FERREIRA 

CAMPOS NETO, todos qualificados nos autos. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação do requerido, consoante despacho 

acostado nos autos. No ID 10204463 foi certificado nos autos que o AR 
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referente à carta de citação do réu não foi devolvido. A parte autora 

peticionou desistindo da ação (ID 11533486). Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda 

não houve triangularização da relação processual, já o que o AR expedido 

com a finalidade de citar o requerido até o presente momento não foi 

devolvido, o que inviabiliza verificar se a parte ré foi ou não citada, 

conforme se vê nos autos, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC/2015. Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram 

recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios. CERTIFICADO 

o trânsito em julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 1º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000001-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO NUNES VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000001-71.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARINALVA DA SILVA PINTO INVENTARIADO: ROMILDO 

NUNES VIEIRA Vistos, Considerando que não houve impugnação às 

primeiras declarações e que não há notícias de outros herdeiros, o feito 

prosseguirá com a comprovação do recolhimento ou de isenção dos 

tributos. Assim, intime-se a inventariante para que, em 30 dias, traga aos 

autos as certidões negativas municipal, estadual e federal e o 

comprovante de quitação do ITCMD (ou GIA com declaração de isenção do 

imposto expedida pela SEFAZ-MT). Registro que o pedido de comunicação 

de venda de semoventes ao INDEA será apreciado após a comprovação 

de inexistência de débitos fiscais. Ao final, voltem-me conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILENE DIAS LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WAGNER DOS SANTOS (RÉU)

SANTOS E PASSOS LTDA - ME (RÉU)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 10743864).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002589-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 11409192).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 96624 Nr: 5089-20.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre Serve Industria e Cómercio de Briquetes 

Ltda, Lúcio Hideki Matsumoto, José Marcos Santos da Silva

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

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

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

OAB:10865/MT

 Vistos,

 Intime-se o polo ativo para, em até 10 dias, informar se o pedido de 

extinção da execução se refere apenas ao acordante ou a todos os 

executados. O silêncio acarretará a extinção integral do processo.

Decorrido o prazo, venham conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 124467 Nr: 2057-65.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Mariana Dantas de Medeiros - OAB:39.535 

OAB/DF

 Vistos,

Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados LTDA ajuizou demanda 

em desfavor de Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A, todos 

qualificados nos autos.

Durante o deslinde do feito, as partes apresentaram acordo extrajudicial e 

pediram a homologação, bem como a extinção do feito (fls. 112/113).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis, que as 

cláusulas da avença aparentam regularidade e que as partes foram 

devidamente representadas, HOMOLOGO a transação de fls. 112/113, 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo.

Custas, nos termos do acordo. Cada parte arcará com os honorários de 

seus respectivos advogados.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 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: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 20.6, 

impulsiono os presentes autos intimando o(a)s advogado(a)s da parte 

autora para manifestação acerca do Laudo Pericial juntado às fls. 49/51, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 121390 Nr: 250-10.2015.811.0007
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 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: IYdS, Denize Yure Rodrigues

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora, 

acerca da perícia médica do(a) autor(a) que foi agendada para o dia 

16/02/2018, às 18:00 horas, com a médica, perita Dra. Fernanda Sutilo 

Martins - CRM 4232, no Hospital Cristo Redentor, Alta Floresta-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 121390 Nr: 250-10.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IYdS, Denize Yure Rodrigues

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 16/02/2018, às 18:00 horas, com a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

Decisão

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

Processo Número: 1000235-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR LUCAS MANDUNCA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000235-19.2018.8.11.0007 

AUTOR: THAIS ARAUJO DA SILVA RÉU: EDIR LUCAS MANDUNCA DA 

SILVA Vistos, 1 - Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - O presente feito deverá 

tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do 

art. 189 do CPC. 3 - Demonstrado o vínculo de paternidade, sendo 

presumida, por ora, a necessidade do alimentado, defiro o pedido liminar e 

arbitro os alimentos provisórios no valor equivalente a 30% do rendimento 

bruto do requerido, devidos mensalmente até o dia 10 de cada mês. 4 - 

Determino o rateio de despesas referentes à saúde e à educação da 

criança, desde que não ofertada pelo poder público, mediante a 

apresentação de nota fiscal, cabendo inclusive a posterior restituição 

àquele que arcou com os custos. 5 - Com base no art. 695, do CPC, 

DESIGNO sessão de conciliação para o dia 16/04/2018, às 15h40min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no Fórum desta Comarca. 6 - Na oportunidade, “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, CPC). 7 - CITE-SE o Requerido e intimem-se os 

envolvidos para comparecerem na sessão, acompanhados de seus 

advogados ou Defensores Públicos, obrigatoriamente. 7.1 - O mandado 

direcionado à parte requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, CPC). 7.2 - Consigne nos mandados destinados aos 

envolvidos que a ausência será considerada como ATO ATENTATÓRIO À 

JUSTIÇA sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. 8 - Optando os envolvidos pela solução consensual, vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação e conclusos. 9 - Restando 

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

art. 335 do CPC. 10 - Na hipótese de ser apresentada contestação que 

traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, 

do CPC, oferecer impugnação. 11 - Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA 

SECRETARIA, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 12 - Antes 

da conclusão, vista ao Ministério Público. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000139-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. O. (RÉU)

N. A. C. (RÉU)

G. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

J. Q. S. (TESTEMUNHA)

L. D. A. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

S. D. L. L. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se 

requerendo o que de direito e o devido prosseguimento do feito , tendo em 

vista o relatório negativo de estudo psicossocial, consoante juntada - ID 

11594647, no prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143947 Nr: 5159-61.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo CivilCondeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 

98, §§2º e 3º do CPC, eis que a parte é beneficiária da Gratuidade de 

Justiça.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123942 Nr: 1808-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT
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 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), à título de verba 

indenizatória remanescente sobre o seguro obrigatório (DPVAT), 

acrescida de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o 

acidente, em 01/08/2015.Condeno a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor do proveito econômico auferido pela demanda, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC.Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL 

quanto aos honorários periciais, conforme comprovante de depósito de fl. 

71v e dados bancários de fl. 77.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias 

após o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63984 Nr: 3184-48.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Indefiro o pedido de expedição de alvará com relação à quota parte 

devida ao causídico (honorários contratuais), tendo em vista constar no 

contrato de fls.160/161 que as respectivas verbas serão devidas quando 

do recebimento da verba principal pela parte exequente.

2)Outrossim, indefiro o pleito de fls.183, e determino seja intimado o 

causídico da parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos acerca do esgotamento de meios de localização da 

parte exequente, sua constituinte.

3)Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo contido no 

item “2”, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1004-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira, Maria Eunice de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Budke Lage - 

OAB:14710/MT, Jorge Augusto Trevelin - OAB:16910/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, bem como os petitórios de fls.129 e 

131, procedo nesta data o desbloqueio do valor excedente de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) da conta 

poupança da parte executada Maria Eunice de Almeida Oliveira, eis que 

até o presente momento não fora transferido para a conta judicial.

 Após o desbloqueio, realizo a transferência na importância de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) para a conta 

judicial cf. extrato em anexo, devendo a Secretaria de Vara providenciar o 

necessário para a expedição de alvará para a conta indicada à fl.129.

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

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117581 Nr: 5606-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Fernandes Sanches, Sandra Regina Nazario 

Escola, Luiz Sanches Lopes - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - 

OAB:16357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT

 Vistos.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do autor/Embargado para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora para que 

junte aos autos procuração com poderes específicos para “receber e dar 

quitação”, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 1 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

março de 2018 às 14:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR KOVAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)
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EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000203-14.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMAR KOVAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010367-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010367-84.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RUBENS VIEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença e a parte requerida comprovou o 

depósito do valor referente a condenação (ID nº. 11118301) e a parte 

exequente concorda com o valor depositado, bem como informa a conta 

para transferência do montante, conforme consta no ID nº. 11517291. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da advogada da parte credora, DESDE QUE a 

patrona possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY APARECIDO BAGANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000525-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEY APARECIDO 

BAGANHA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Tratando-se de direito disponível não há óbice para que o acordo 

celebrado entre as partes seja apreciado após a sentença/acórdão 

prestigiando-se os princípios da celeridade e eficiência processuais. A 

solução amigável do conflito está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

vigente Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora de 

acordo com o pedido anexado no ID n.º 11361927, DESDE QUE o patrono 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Em 

seguida, caso faça o depósito para o advogado, cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, § 3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002791-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Reconheço a conexão 

entre os processos n.  1002791-28.2017.8.11.0007,  n . 

1002790-43.2017.8.11.0007 e n. 1002789-58.2017.8.11.0007, nos termos 

do art. 55 do NCPC. Recebo o pleito de emenda formulado no Id. num. 

10498624 e passo a análise da liminar. O artigo 294 do NCPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que será concedida, dentre outras hipóteses, quando 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, e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dicção dos artigos 300 e 311 do NCPC. No caso em tela, não 

restam plenamente evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a petição inicial não foi instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu 

acostou prova contrária às alegações do requerente. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pleito de tutela provisória formulado pela parte autora. 

Considerando o reconhecimento da conexão com outros processos 

ajuizados pelo autor, aguarde-se a regular tramitação dos demais 

processos até a fase de julgamento para análise simultânea. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001319-26.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR ARREGUY AMADO 
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CORREA DE ARAUJO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O Requerente propôs a presente ação 

objetivando o desbloqueio de sua CNH dentro do sistema da requerida, 

tendo em vista que cumpriu com todas as exigências e pagamentos das 

taxas e exames necessários para a renovação da CNH. Sustenta que a 

requerida informou que sua CNH não poderia ser auditada em razão de um 

erro constatado pelo próprio sistema, com a seguinte mensagem: “580 – 

Para Atualização de Condutor PGU é Necessário Autorização Especial do 

DENATRAN TR157.”, aduzindo ainda que possui habilitação há 13 anos e 

jamais sofreu qualquer impedimento para expedição do documento, motivo 

pela qual busca também por reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a Requerida ofertou 

contestação, sustentando pela inexistência de ato ilícito praticado, pois 

não houve qualquer atraso que justifique o pedido do autor, mas 

procedimento necessário para regularização de pendências, pois a 

inconsistência foi proveniente do DETRAN de Minas Gerais, pugnando pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Compulsando os 

autos, bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito 

milita em parte a favor do requerente. Isto porque foi capaz de comprovar 

todos os fatos constitutivos de seu direito, cumprindo com todas as 

exigências para renovação de sua CNH e satisfazendo assim o disposto 

no art. 373, inciso I do NCPC. Por outro lado, verifico que a requerida não 

trouxe aos autos qualquer elemento que modificasse os direitos da parte 

autora, pois em que pese suas alegações em não ter culpa no atraso na 

emissão do CNH, não foi capaz de cumprir com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC, visto que o autor preencheu todos os requisitos 

necessários para emissão de sua carteira de habilitação. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, 

entendo que não merece guarida, pois inobstante os fatos trazidos à 

inicial, certo que são situações desagradáveis e que causam algum 

desconforto, não são suficientes a amparar qualquer pleito de cunho 

indenizatório, vez que não extrapolam os limites de mero dissabor e 

tampouco atingem a honra subjetiva e a moral do requerente. Nesse 

sentido: “TJ-RS - Apelação Cível AC 70052419371 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 26/02/2013 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

DETRAN E CRVA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 

Em se tratando de ato imputado ao ente político por falha no serviço 

prestado por seus órgãos, a presença do dever de indenizar é de ser 

analisado sob o prisma da teoria subjetiva, sendo imprescindível a 

demonstração de uma conduta dolosa ou culposa por parte do agente 

público, do dano suportado pela vítima e do respectivo nexo de 

causalidade. Hipótese em que não restou comprovado o nexo de 

causalidade entre os prejuízos suportados pelo autor e o serviço prestado 

pelo ente público, vez que este não pode ser responsabilizado pela 

inadimplência do contrato havido entre apelante e terceiro. Sentença de 

improcedência mantida APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70052419371, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 07/02/2013)” Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta 

nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS, confirmando-se a tutela, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a requerida a 

desbloquear em seu sistema, expedir e entregar à parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, a Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH do autor renovada, mediante o cumprimento das 

exigências legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do NCPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CHIANESI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR BRITO MELO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR OAB - BA22664 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011052-91.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARIANE CHIANESI BORGES 

REQUERIDO: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

em conexão das ações n.º 8011052-91.2016.8.11.0007 (Ariane Chianesi 

Borges) e n.º 8011049-39.2016.8.11.0007 (Vitor Rondon Borges De 

Campos), pois se referem a mesma causa de pedir, com base no art. 55 

do novo Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirmam os autores 

terem adquirido um pacote com passeio para a Ilha de Morro de São Paulo 

em Salvador (BA), não tendo qualquer problema na ida, pois o transporte 

marítimo era uma lancha grande e protegida da chuva. Entretanto, no 

retorno ao aeroporto a empresa requerida disponibilizou somente uma 

pequena lancha com capacidade máxima para 16 (dezesseis) pessoas. 

Ocorre que foram embarcadas 18 (dezoito) pessoas na embarcação e 

alegam terem sido desrespeitadas as normas mínimas de navegação, já 

que a lancha não oferecia proteção contra chuva e estava com a lotação 

excedida. Sustenta, ainda, a ocorrência de outros problemas com o 

representante da empresa requerida, pois os autores tinham contratado 

um serviço exclusivo de transporte da Ilha de Morro de São Paulo até o 

porto de Valência e, em seguida ao aeroporto, em decorrência do estado 

gravídico da autora, Sra. Ariane Chianesi Borges, o que foi descumprido. 

Em suma, reclamam os autores da falha na prestação de serviços da 

empresa requerida por não respeitar as regras de segurança mínima, 

transportando de forma irregular os turistas pela via terrestre e marítima. 

Apesar do pedido não vir claro nesse sentido: “Seja a presente ação 

recebida e processada para ao final que julgue TOTALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, condenando a Ré a pagar à Autor 

a quantia justa e razoável de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

acrescidos de juros simples a partir da data da citação e correção 

monetária a partir da distribuição;”, presume-se que os autores pretendem 

a condenação da empresa requerida no pagamento de indenização por 

danos morais. Por outro lado, a empresa requerida afirma tratar-se de uma 

embarcação de pequeno porte, mas que supria as necessidades dos 

passageiros, devendo ser levado em consideração o mau tempo no dia da 

travessia e a agitação do mar, o que ocasiona respingos dentro do barco, 

fato este completamente normal na área de navegação, e que por isso 

fora estendida a área coberta, para uma maior proteção dos passageiros. 

Alegou, ainda, a ré que a embarcação comportava um total de 19 

(dezenove) pessoas e que não houve qualquer evento que pudesse 

justificar um dano moral. Houve juntada dos termos de inquirição das 

testemunhas dos autores nos ID n.ºs 9632078, 9632280, 9632332, 

9632386, 9632409, 9632520, 9632563, 9632619, 9632690, 9632723 e 

9632764 do processo n.º 8011052-91.2016.8.11.0007. De acordo com o 

depoimento da Sra. Marcela Magalhães e do Sr. Lamonnyel restou claro a 

insatisfação com os serviços prestados pela empresa requerida. De 

largada verifica-se que na embarcação estavam presentes 18 

passageiros, mas a empresa requerida afirmou ser preparada para 

ocupação de 19 tripulantes. No entanto, vejo nas fotos anexadas aos 

autos, que a lancha estava ocupada com os turistas, bem como todas as 

bagagens, o que certamente superaria a ocupação em peso da 

embarcação. Além disso, nas fotos também claramente constata-se a 

inexistência de fornecimento de coletes salva-vidas e é de conhecimento 

público e notório que toda embarcação deve, principalmente, quando 

transporta turistas, fornecer o equipamento de segurança essencial com o 

fim de evitar o afogamento em caso de sinistro no mar. A situação gerou 

mais preocupação para o casal, autores da ação, que estavam à espera 

de um filho, pois a Sra. Ariane Chianesi Borges encontrava-se gestante. In 

casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o 
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restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou 

a intervir no mercado consumerista, com os julgadores passando a deter 

poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais 

avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício 

de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, da 

responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou 

evidenciada a falha na prestação de serviços da parte requerida; isto 

porque os autores tiveram parte de sua viagem frustrada diante das 

perturbações de animo no trajeto de retorno ao aeroporto. Desta forma, 

restou evidenciada a responsabilidade pela falha de seus serviços. 

Configura-se, portanto, o dever da ré em indenizar os danos morais 

sofridos. Enfim, a teoria objetiva ou do risco exige, tão-somente, que a 

vítima prove a ocorrência de uma conduta antijurídica por parte do agente 

e o dano causado. Cumpre a este convencer o julgador acerca da 

existência de causa legal de exclusão da ilicitude ou de culpa da vítima, 

concorrente ou exclusiva, para eliminar ou atenuar a responsabilidade 

pela reparação civil. Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal 

Única de Mato Grosso: SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO 

- PACOTE ADQUIRIDO EM AGÊNCIA DE VIAGEM - PAGAMENTO 

REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - OUTRAS COMPRAS 

LANÇADAS INDEVIDAMENTE - FRAUDE CONFESSADA E CONFIGURADA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO AFASTADO - 

RISCO DA ATIVIDADE COMERCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, 

em razão da teoria do risco da atividade que desempenha. 3. A empresa 

que lança cobrança na fatura do cartão de crédito do consumidor, 

referente à compra de passagem não contratada, age ilicitamente e gera 

obrigação de indenizar a título de dano moral, se não busca solucionar o 

problema administrativamente. 4. A sentença que condenou a recorrente 

solidariamente com as empresas MUTUM TURISMO e WEST OPERADORA 

ao pagamento de R$ 13.563,94, referente ao dano material, R$ 5.000,00, a 

título de dano moral e condenou a Reclamada Mutum Turismo a litigância de 

má-fé, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com 

as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. (RI 452/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014). RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

OPERADORA DE TURISMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO 

MORAL - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade dos fornecedores, em decorrência de vício na prestação 

do serviço, é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do CDC. Todos os 

fornecedores da cadeia criada para colocação no mercado de pacote 

turístico são, por força de lei, solidariamente responsáveis pelos danos 

decorrentes de falha na prestação dos serviços. O valor da reparação 

não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser 

desestímulo à repetição da conduta danosa do ofensor. O arbitramento 

deve ocorrer com moderação, considerando-se o grau da culpa e as 

condições econômico-financeiras das partes. (RI 6853/2009, DR. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/04/2010, 

Publicado no DJE 27/04/2010). Uma vez determinado a ré como causadora 

dos danos aos autores, imperiosa a fixação do dano moral, a fim de 

compensar os transtornos ou incômodos anormais passados pelos 

requerentes, nos moldes do artigo 186 Código Civil. Ainda sobre o tema 

relativamente ao dano moral é importante salientar que: "Na prestação de 

serviços de viagem turística, o desconforto, o abalo, o aborrecimento e a 

desproporção entre o lazer esperado e o obtido não se incluem entre os 

danos materiais, mas pertencem à esfera moral de cada um dos viajantes, 

devendo a esse título ser ressarcidos." (STJ, REsp nº 328.182, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 04/02/2002). Quanta a fixação do 

quantum indenizatório deve considerar a intensidade do ato cometido 

(grau de culpa), o prejuízo moral sofrido e a capacidade econômica dos 

litigantes, atentando para que o valor reparador não seja irrisório ou 

proporcione enriquecimento ilícito à outra parte. Precisa, portanto, cumprir 

com razoabilidade a sua dupla finalidade, ou seja, a de punir o réu pelo ato 

ilícito e negligente que praticou e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo 

sofrimento moral experimentado. Nesse sentido entendo que perfaz 

razoável a fixação de indenização por dano moral no equivalente à R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para os autores, sendo, portanto, R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada parte requerente. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente CPC, para condenar a requerida a pagar aos autores 

Sra. Ariane Chianesi Borges e Sr. Vitor Rondon Borges De Campos, a 

importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, se nada for requerido em trinta dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta - MT, 26 de janeiro de 

2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) Judiciário(a) Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula: 34412 Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da 

Riva, 1.987 Bairro: Centro Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: 

(66) 3512-3600.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR BRITO MELO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR OAB - BA22664 (ADVOGADO)

GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - BA24416 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAMONNYEL VIEIRA DE MORAES (TESTEMUNHA)

MARCELA MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011049-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS REQUERIDO: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento em conexão das ações n.º 8011052-91.2016.8.11.0007 

(Ariane Chianesi Borges) e n.º 8011049-39.2016.8.11.0007 (Vitor Rondon 

Borges De Campos), pois se referem a mesma causa de pedir, com base 

no art. 55 do novo Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirmam 

os autores terem adquirido um pacote com passeio para a Ilha de Morro de 
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São Paulo em Salvador (BA), não tendo qualquer problema na ida, pois o 

transporte marítimo era uma lancha grande e protegida da chuva. 

Entretanto, no retorno ao aeroporto a empresa requerida disponibilizou 

somente uma pequena lancha com capacidade máxima para 16 

(dezesseis) pessoas. Ocorre que foram embarcadas 18 (dezoito) 

pessoas na embarcação e alegam terem sido desrespeitadas as normas 

mínimas de navegação, já que a lancha não oferecia proteção contra 

chuva e estava com a lotação excedida. Sustenta, ainda, a ocorrência de 

outros problemas com o representante da empresa requerida, pois os 

autores tinham contratado um serviço exclusivo de transporte da Ilha de 

Morro de São Paulo até o porto de Valência e, em seguida ao aeroporto, 

em decorrência do estado gravídico da autora, Sra. Ariane Chianesi 

Borges, o que foi descumprido. Em suma, reclamam os autores da falha na 

prestação de serviços da empresa requerida por não respeitar as regras 

de segurança mínima, transportando de forma irregular os turistas pela via 

terrestre e marítima. Apesar do pedido não vir claro nesse sentido: “Seja a 

presente ação recebida e processada para ao final que julgue 

TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, condenando a Ré a 

pagar à Autor a quantia justa e razoável de R$ 13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais) acrescidos de juros simples a partir da data da citação e 

correção monetária a partir da distribuição;”, presume-se que os autores 

pretendem a condenação da empresa requerida no pagamento de 

indenização por danos morais. Por outro lado, a empresa requerida afirma 

tratar-se de uma embarcação de pequeno porte, mas que supria as 

necessidades dos passageiros, devendo ser levado em consideração o 

mau tempo no dia da travessia e a agitação do mar, o que ocasiona 

respingos dentro do barco, fato este completamente normal na área de 

navegação, e que por isso fora estendida a área coberta, para uma maior 

proteção dos passageiros. Alegou, ainda, a ré que a embarcação 

comportava um total de 19 (dezenove) pessoas e que não houve qualquer 

evento que pudesse justificar um dano moral. Houve juntada dos termos 

de inquirição das testemunhas dos autores nos ID n.ºs 9632078, 9632280, 

9632332, 9632386, 9632409, 9632520, 9632563, 9632619, 9632690, 

9632723 e 9632764 do processo n.º 8011052-91.2016.8.11.0007. De 

acordo com o depoimento da Sra. Marcela Magalhães e do Sr. Lamonnyel 

restou claro a insatisfação com os serviços prestados pela empresa 

requerida. De largada verifica-se que na embarcação estavam presentes 

18 passageiros, mas a empresa requerida afirmou ser preparada para 

ocupação de 19 tripulantes. No entanto, vejo nas fotos anexadas aos 

autos, que a lancha estava ocupada com os turistas, bem como todas as 

bagagens, o que certamente superaria a ocupação em peso da 

embarcação. Além disso, nas fotos também claramente constata-se a 

inexistência de fornecimento de coletes salva-vidas e é de conhecimento 

público e notório que toda embarcação deve, principalmente, quando 

transporta turistas, fornecer o equipamento de segurança essencial com o 

fim de evitar o afogamento em caso de sinistro no mar. A situação gerou 

mais preocupação para o casal, autores da ação, que estavam à espera 

de um filho, pois a Sra. Ariane Chianesi Borges encontrava-se gestante. In 

casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o 

restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou 

a intervir no mercado consumerista, com os julgadores passando a deter 

poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais 

avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício 

de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, da 

responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou 

evidenciada a falha na prestação de serviços da parte requerida; isto 

porque os autores tiveram parte de sua viagem frustrada diante das 

perturbações de animo no trajeto de retorno ao aeroporto. Desta forma, 

restou evidenciada a responsabilidade pela falha de seus serviços. 

Configura-se, portanto, o dever da ré em indenizar os danos morais 

sofridos. Enfim, a teoria objetiva ou do risco exige, tão-somente, que a 

vítima prove a ocorrência de uma conduta antijurídica por parte do agente 

e o dano causado. Cumpre a este convencer o julgador acerca da 

existência de causa legal de exclusão da ilicitude ou de culpa da vítima, 

concorrente ou exclusiva, para eliminar ou atenuar a responsabilidade 

pela reparação civil. Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal 

Única de Mato Grosso: SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO 

- PACOTE ADQUIRIDO EM AGÊNCIA DE VIAGEM - PAGAMENTO 

REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - OUTRAS COMPRAS 

LANÇADAS INDEVIDAMENTE - FRAUDE CONFESSADA E CONFIGURADA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO AFASTADO - 

RISCO DA ATIVIDADE COMERCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, 

em razão da teoria do risco da atividade que desempenha. 3. A empresa 

que lança cobrança na fatura do cartão de crédito do consumidor, 

referente à compra de passagem não contratada, age ilicitamente e gera 

obrigação de indenizar a título de dano moral, se não busca solucionar o 

problema administrativamente. 4. A sentença que condenou a recorrente 

solidariamente com as empresas MUTUM TURISMO e WEST OPERADORA 

ao pagamento de R$ 13.563,94, referente ao dano material, R$ 5.000,00, a 

título de dano moral e condenou a Reclamada Mutum Turismo a litigância de 

má-fé, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com 

as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. (RI 452/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014). RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

OPERADORA DE TURISMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO 

MORAL - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade dos fornecedores, em decorrência de vício na prestação 

do serviço, é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do CDC. Todos os 

fornecedores da cadeia criada para colocação no mercado de pacote 

turístico são, por força de lei, solidariamente responsáveis pelos danos 

decorrentes de falha na prestação dos serviços. O valor da reparação 

não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser 

desestímulo à repetição da conduta danosa do ofensor. O arbitramento 

deve ocorrer com moderação, considerando-se o grau da culpa e as 

condições econômico-financeiras das partes. (RI 6853/2009, DR. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/04/2010, 

Publicado no DJE 27/04/2010). Uma vez determinado a ré como causadora 

dos danos aos autores, imperiosa a fixação do dano moral, a fim de 

compensar os transtornos ou incômodos anormais passados pelos 

requerentes, nos moldes do artigo 186 Código Civil. Ainda sobre o tema 

relativamente ao dano moral é importante salientar que: "Na prestação de 

serviços de viagem turística, o desconforto, o abalo, o aborrecimento e a 

desproporção entre o lazer esperado e o obtido não se incluem entre os 

danos materiais, mas pertencem à esfera moral de cada um dos viajantes, 

devendo a esse título ser ressarcidos." (STJ, REsp nº 328.182, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 04/02/2002). Quanta a fixação do 

quantum indenizatório deve considerar a intensidade do ato cometido 

(grau de culpa), o prejuízo moral sofrido e a capacidade econômica dos 

litigantes, atentando para que o valor reparador não seja irrisório ou 

proporcione enriquecimento ilícito à outra parte. Precisa, portanto, cumprir 

com razoabilidade a sua dupla finalidade, ou seja, a de punir o réu pelo ato 

ilícito e negligente que praticou e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo 

sofrimento moral experimentado. Nesse sentido entendo que perfaz 

razoável a fixação de indenização por dano moral no equivalente à R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para os autores, sendo, portanto, R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada parte requerente. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente CPC, para condenar a requerida a pagar aos autores 

Sra. Ariane Chianesi Borges e Sr. Vitor Rondon Borges De Campos, a 

importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, se nada for requerido em trinta dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BOTELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROCHA SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

março de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011013-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011013-94.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROSILDA DE JESUS 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: TAIS TEODORO DE MORAES Vistos. 

Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. I – Mérito Trata-se de ação de indenização por agressão verbal 

supostamente proferida pela requerida, ofendendo a dignidade da autora 

nos seguintes termos: “a rua é pública e vocês são um bando de putas 

desocupadas”. Disse a requerida para requerente: “a sua família é toda 

investigada pela Polícia porque vocês são todos traficantes e o seu neto é 

um bandido, estuprador, drogado, igual a sua filha Michele”. In casu, o 

depoimento da testemunha da requerida Sra. Lindomar Roque dos Santos 

foi insubsistente em seus relatos, não conseguindo demonstrar a 

ausência de ofensa contra a autora. Já as testemunhas da autora, Sra. 

Rita de Cássia e Elizangela Silvino e Elizangela Leite, por sua vez, 

relataram de maneira firme e consistente os fatos ocorridos. A ofensa à 

honra e à moral da autora restou demonstrada nos autos. Destarte, os 

depoimentos corroboram as alegações da parte requerente, configurando, 

portanto, a responsabilidade da ré pela agressão sofrida pela requerente 

e impondo-se, por consequência, o dever de indenizar os danos morais 

causados. Consabido que é direito de quem teve sua dignidade abalada 

ser indenizado por danos morais, ainda que por meio de agressões 

verbais. Todavia, para que seja reparado o dano moral, indispensável a 

demonstração cabal e inequívoca da ofensa sofrida. Dispõe o professor 

Sérgio Cavalieri, que “a dignidade humana é a base de todos os valores 

morais e a essência de todos os direitos personalíssimos” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94). O alegado dano moral decorreu 

da prática de ato ilícito, face as agressões verbais sofridas. Assim, a 

eventual condenação da requerida depende, obrigatoriamente, da 

verificação da culpa, elemento indispensável à responsabilização da ré. 

Da mesma forma, cinge-se a reparação por dano moral quando for violado 

o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou 

qualquer outro direito da personalidade. Como bem preceitua o douto Sílvio 

de Salvo Venosa, em sua obra Responsabilidade Civil: “Indeniza-se pela 

dor da morte de alguém querido, mas indeniza-se também quando a 

dignidade do ser humano é aviltada com incômodos anormais na vida em 

sociedade.” (VENOSA, p. 248, 2004). Nesse sentido os precedentes 

jurisprudenciais do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE PÚBLICO – ÔNIBUS – AGRESSÃO 

VERBAL CONTRA PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – DATA 

DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O quantum da indenização por danos morais 

deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

humilhação sofrida pelo consumidor diante das agressões verbais 

praticadas pelo preposto da prestadora de serviços. 2. Nas relações 

extracontratuais os juros de mora devem fluir a partir da data do evento 

danoso. (Ap 59316/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA- 

QUANDO A PARTE TEM CIÊNCIA DOS FATOS E NÃO SE MANIFESTA NO 

MOMENTO ADEQUADO - PRECLUSÃO - ARTIGO 278 DO NCPC- DANOS 

MORAIS - AGRESSÃO VERBAL E FISICA - CONDUTA COMPROVADA 

PELOS DEPOIMENTOS ORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Deve ser rejeitada a preliminar de 

cerceamento de defesa ante a constatação de que, embora a parte não 

seja intimada especificamente para se manifestar sobre tal ou qual 

documento, teve acesso posterior aos autos, inclusive, participou da 

audiência, sem impugnar a veracidade da prova. 2-Repercutindo a 

agressão verbal ou física na vida pessoal da vítima, deve o agressor 

indenizar pelos danos morais sofridos. As expressões dirigidas à apelada 

macularam a sua honra subjetiva e violaram o direito à dignidade humana, 

assegurada no art. 1º, inciso II, da CF. 3- Demonstrado o dano moral 

sofrido pela apelada, comprovados estão os elementos subjetivos para 

ensejar a responsabilidade civil, qual seja, a conduta dolosa ou culposa do 

apelante hábil a provocar o dano. 4- No arbitramento da indenização, a 

título de danos morais, cabe ao julgador, observar as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano. Quantum mantido. (Ap 

24778/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

25/05/2017) O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Observo que as partes são pessoas 

muito simples e humildes, e por essa razão, fixo a indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Não houve prova alguma da litigância de má-fé 

por parte da autora, já que ela veio a juízo porque tinha razão. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para 

CONDENAR a requerida no pagamento a autora da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Por fim, julgo improcedente o pedido 

CONTRAPOSTO, pois a requerida não se desincumbiu de seu ônus 

processual (art. 373, I do NCPC), com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se, se nada for 

requerido. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

março de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

março de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 

de março de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001429-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A reclamada arguiu 

preliminares em sua defesa, de modo que passo a apreciá-las. Sustenta 

incompetência do juizado cível para julgar a matéria, pois a desconstituição 

dos fatos demandaria perícia ou vistoria técnica. Tal preliminar não deve 

prosperar, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA DE JESUS PEREIRA em face de 

BANCO ITAU S/A, onde a reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

aduzindo que jamais contratou serviços da empresa ré, razão pela qual 

pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da 

inicial da reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente 

contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da 

inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato assinado pela autora comprovando a contratação aos serviços, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Assim, tenho 

que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do 

consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos 

serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato 

este que enseja a inserção devida aos cadastros de inadimplentes pela 

empresa Reclamada. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Ademais, CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

março de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DENER DOS SANTOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DENER DOS SANTOS COSTA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, onde o reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

aduzindo que jamais contratou serviços da empresa ré, razão pela qual 

pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da 

inicial da reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente 

contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da 

inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

termo de confissão de dívida assinado pelo Reclamante comprovando a 

regularidade dos débitos, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza 

tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente 

consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das 

faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos 

cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

março de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011104-87.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALICE ALVES FEITOSA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada (conforme ID n.º 8748458) a comparecer à sessão 

designada, porém, não compareceu ao ato designado. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial quando a parte autora afirma ter sido privada dos serviços de 

telefonia, mesmo tendo paga em dia suas faturas. A responsabilidade 

descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC de acordo com o ID 

n.º 1827118 e o requerido não comprovou fato extintivo ou modificativo do 
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direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas relações de 

consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os 

prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao suspender indevidamente a linha da parte autora, sem demonstrar 

que o consumidor tenha dado causa para a referida ausência de sinal. 

Inegável, também, a necessidade do pagamento de indenização pelo dano 

moral sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores relativos às 

turbações de ânimo devido à situação constrangedora de bloqueio 

indevido do sinal do seu telefone que o atrapalhou o desenvolvimento de 

seu trabalho. Constatado suspensão indevida da linha telefônica, que 

impossibilita o consumidor de utilizar os serviços, fato incontroverso, 

verifica-se o dano in re ipsa, fato que impõe o dever de compensar o 

consumidor ante a falha na prestação dos serviços, o qual prejudicou 

sobremaneira, uma vez que ficou sem o telefone utilizado para fins 

profissionais. Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, 

independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o consumidor ser 

surpreendido pela suspensão indevida do serviço prestado pela ré gera o 

dever de indenizar. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do 

TJMT e TJRS: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - COBRANÇA DE 

VALORES EXCEDENTES AO PLANO CONTRATADO - ÔNUS DA PROVA 

DA CONCESSIONÁRIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI, 4243/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da 

publicação no DJE 13/06/2012.). (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA 

AFASTADA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA POR NOTA DE EXPEDIENTE. 

MIGRAÇÃO DE LINHA DE TELEFÔNICA DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PESSOA FÍSICA. DANO MORAL. 1. Preliminar de afastamento da multa 

imposta na sentença afastada porquanto de nulidade não se cuida e sim 

de possibilidade - ou não - de vir a ser a multa exigida desde logo. a 

matéria está sedimentada nas turmas recursais cíveis no sentido de que a 

multa do art. 475-j, do cpc, só incidirá após o decurso do prazo para 

cumprimento espontâneo da condenação e quando da posterior intimação 

do advogado para cumprimento, de conformidade com a súmula 21 das 

turmas recursais cíveis. 2. Pedido de migração de linha telefônica de 

pessoa jurídica para um plano pré-pago reconhecido conforme constante 

em declaração (fl. 63) acostada pela parte autora e ratificado na peça de 

combate da ré (fl. 31). 3. Não havendo e demandada demonstrado que a 

providência deixou de se concretizar por ausência de documentação e 

mais, que disso foi o autor intimado, procede o pedido de indenização 

imaterial. De mais a mais cuida-se de empresa prestadora de serviços 

que, por isso mesmo deliberadamente não viria a interromper os serviços 

prestados. 4. Danos morais configurados em razão da conduta desidiosa 

e abusiva demonstrada pela ré, bem como em face de haver o autor 

restado à míngua de relevante instrumento de comunicação, tanto mais 

quando utilizado para trabalho. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003209673 

RS, Relator: Marta Borges Ortiz, data de julgamento: 22/03/2012, Primeira 

Turma Recursal Cível, data de publicação: diário da justiça do dia 

23/03/2012). (grifo nosso) Estando demonstrados os atos indevidos, o 

dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde 

especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, 

no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do 

prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida no ID n.º 2988056 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para 

CONDENAR o requerido no pagamento a autora da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARACELLI FONTENELE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001517-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME REQUERIDO: IARACELLI FONTENELE MAGALHAES Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por MARILZA DA SILVA GOMES – ME em 

face de IARACELLI FONTENELE MAGALHAES, visando o pagamento do 

débito anotado em notas promissórias referente a venda de produtos, no 

valor de R$ 515,20 (quinhentos e quinze reais e vinte centavos). Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada (conforme ID n.º 10764551), a comparecer à 

sessão designada, bem como do prazo para apresentação da 

contestação ao pleito. Porém, permaneceu inerte. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. E ainda, o Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 

344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas 

quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. Assim, entendo que os documentos acostados 

na inicial, as alegações apresentadas na inicial e a falta de defesa pela 

parte requerida demonstram que prudente a decisão no sentido de se 

ressarcir o requerente quanto ao débito vencido referente nota 

promissórias assinadas pela parte requerida (ID n.º 8016319) totalizando a 

importância de R$ 515,20 (quinhentos e quinze reais e vinte centavos). 

Posto isso e considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE, 

em parte, o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, condenando a parte ré a pagar a 

requerente a quantia de R$ 515,20 (quinhentos e quinze reais e vinte 

centavos), a título executivo judicial, devidamente atualizado e acrescido 

de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC, individualizada a partir do vencimento de 

cada parcela, até a data do efetivo pagamento. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado da presente sentença, caso a parte devedora não 

efetue o pagamento, nos termos do art. 523, do Novo Código do Processo 

Civil, acarretará multa de 10% sobre o valor da condenação e Enunciados 

97 do FONAJE. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 

de março de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA EUNICE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

março de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-37.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO RIBEIRO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010472-37.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DO NASCIMENTO 

RIBEIRO COSTA EXECUTADO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Considerando que a parte executada não efetuou o pagamento do débito 

remanescente, cumpra-se integralmente a decisão proferida no Id. num. 

3009690, impulsionando-se o processo para fins de intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002165-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da 

lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito 

A parte autora adquiriu passagens aéreas de Sinop/MT com destino a 

Maringá/PR com conexão em Cuiabá/MT, Londrina/PR e Curitiba/PR. Relata 

que seu voo com destino a Cuiabá/MT sofreu atraso e que em decorrência 

disso perdeu todas as suas conexões e que, após grandes transtornos, 

chegou ao seu destino final com mais de 24h de atraso. Por outro lado, a 

empresa aérea afirma que o voo AD6974 sofreu atraso de 1h24min em 

decorrência de manutenção não programada. Desta forma, não houve 

tempo hábil de honrar com a conexão do voo AD2479, motivo pelo qual, a 

ré buscou todas as formas a fim de reacomodar a parte autora da melhor 

maneira possível, chegando em seu destino final, logo no dia 04/04/2017. 

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

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. Diante 

princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a 

empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A 

empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, ou seja, 

comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto (viagem de Alta 

Floresta à Maringá), as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo 

a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do atraso 

excessivo na chegada ao destino final. Defiro, ainda, a restituição do 

prejuízo obtido em razão do cancelamento, ou seja, R$ 77,90 (setenta e 

sete reais e noventa centavos) com alimentação, conforme comprovante 

de pagamento anexado no ID n.º 9352629. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 77,90 (setenta e sete 

reais e noventa centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do desembolso; b) CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

março de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000693-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 

355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a 

autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, pois 

nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré não contesta os pedidos do autor de forma específica e limita-se 

a afirmar a inexistência do dever de indenizar, isto é, opôs somente 

termos técnicos sem adentrar especificamente ao mérito. Em se tratando 

de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos prova da contratação por parte do autor, ou seja, por meio de 

contrato escrito ou notas promissórias assinadas de aquisição de 

produtos. Em atenção ao ônus de impugnação específica dos fatos, 

aplica-se ao presente a confissão ficta e presumem-se verdadeiros os 

fatos arguidos na inicial pela parte autora, em razão da ausência de 

impugnação específica pela parte ré, nos termos do vigente Código de 

Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for 

admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III 

- estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 

Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória deferida no ID n.º 3289188 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem 

como do débito no valor de R$ 897,06 (oitocentos e noventa e sete reais e 

seis centavos) referente ao contrato n.º 1577117; b) CONDENAR a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SIRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRAVASO INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001237-92.2016.8.11.0007 REQUERENTE: IVETE SIRINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FIBRAVASO INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - ME Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do 

NCPC. I – Mérito Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, 

a parte requerida foi devidamente citada (conforme Ids n.º 9152734 e 

9235666) a comparecer à sessão designada, porém, não compareceu ao 

ato designado. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, que assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Em face da revelia, reputam-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a parte autora afirma ter 

adquirido um produto, pago corretamente o valor, mas não houve entrega 

nos termos contratados. Assim, no presente caso não houve entrega do 

produto por culpa da e a parte autora desincumbiu-se de seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois anexou aos 

autos provas da compra, bem como comprovante de pagamento. Já a 

parte requerida não comprovou a exclusão de sua responsabilidade. 

Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por 

nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de 

indenizar. Há dano moral a ser compensado ante a perda de tempo útil da 

parte autora em se ver obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para 

solucionar problema simples, antes a recalcitrância da fornecedora na via 

administrativa. Sensação de impotência a que foi exposto o consumidor. O 

simples fato de o consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder 

utilizar o produto adquirido em razão da não entrega pela requerida, é 

suficiente para a configuração do dano moral (damnum in re ipsa), quer 
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seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao 

consumidor, não podendo ser considerada hipótese de mero 

descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) devido a ausência de essencialidade do produto. 

Por fim, não se aplica no presente caso o art. 42 do CDC, pois não é 

hipótese de repetição de indébito. Na interpretação da lei consumerista, a 

lei não diz que, caso não haja entrega de produto adquirido, será restituído 

em dobro o valor pago. O que poderia ocasionar a restituição da compra 

em dobro seria a hipótese de cobrança indevida, posterior ao 

cancelamento da compra. Mas não é o caso, isto é, a parte autora adquiriu 

um produto e este não fora entregue. Desta forma, a falha na prestação 

de serviço recai sobre a inadimplência de sua obrigação. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

CONDENAR o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 770,00 

(setecentos e setenta reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DIONE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta - MT, 26 de janeiro de 

2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO (A) MM. (ª) JUIZ (A) Milena Ramos de 

Lima Souza Paro NÚMERO DO PROCESSO: 1001328-85.2016.8.11.0007- 

PJE ESPÉCIE: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO REQUERENTE: EVERTON DE SOUZA, CPF: 059.741.241-38, 

RUA NWC-1, N°. 1185, BOM PASTOR, ALTA FLORESTA – MT, CEP: 

78.580.000 REQUERIDO: TELEFONICA S/A FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento 

das custas processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte 

forma: custas: R$ 376,85, e taxa judiciária: R$ 128,24, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, 

distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa Atualizado EM 

24/01/2018: R$ 10.440,76 (dez mil quatrocentos e quarenta reais e setenta 

e seis centavos). SENTENÇA: “Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à 

sessão de conciliação designada, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 8155896. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: 

Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani. Juíza 

Leiga. Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de junho de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO. 

Juíza de Direito". Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene 

Paiva Estagiária Matrícula - 34917 Sede do juizado e Informações: Av. 

Ariosto da Riva, 1.987. Bairro: Centro - Cidade: Alta Floresta - MT. CEP: 

78.580-000 - Fone: (66) 3512-3600.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-47.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000410-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JANAINA DOS SANTOS PEREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que a requerida 

foi regularmente citada mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco justificou sua ausência, razão pela qual decreto sua revelia, 

bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte 

requerente é credora da requerida da quantia de R$ 14.673,21 (Quatorze 

mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), devidamente 

atualizado. Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL da parte autora, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito para condenar a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 14.673,21 (Quatorze mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e 

um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 

404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 26 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta - MT, 26 de janeiro de 

2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010778-30.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIONICE DE ALCANTARA 

ARAUJO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante 

propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais que 

entende ter sofrido em razão de cobrança excessiva perpetrada pela 

Reclamada, aduzindo que efetuou contratação no valor de R$ 50,11 

(cinquenta reais e onze centavos), sendo que no segundo mês já recebeu 

valor muito acima do contratado, ou seja, no valor de 455,82 (quatrocentos 

e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Assevera que ao 

verificar a fatura, constatou que havia sido efetuadas inúmeras ligações 

para o DDD 11, sustentando que desconhece as ligações pois jamais ligou 

para os números telefônicos apontados pela fatura. No mérito, a 

Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que as 

cobranças dos valores na fatura são totalmente devidos, pois houve a 

devida contratação dos serviços, bem como pela regular inserção do 

nome da Reclamante aos cadastros de inadimplentes ante o não 

pagamento de seus débitos, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

descumprimento de oferta e cobrança indevida de faturas telefônicas– a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar 

a verossimilhança de suas alegações, notadamente com as faturas com 

valores muito acima de seu plano inicialmente contratado, bem como 

diversos protocolos e reclamações perante o PROCON local. Era ônus da 

empresa Reclamada, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, 

que as cobranças em valores muito acima do inicialmente contratado nas 

faturas da Reclamante eram legítimas, o que não logrou êxito em 

comprovar, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel com 1.000 (mil minutos) e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela Reclamada, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto, a 

cobrança excessiva de valores indevidos do plano inicialmente contratado 

com minutos disponíveis com posterior negativação do nome da autora 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E visando minimizar o 

risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do prazo de 

vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver falhas na 

prestação de seus serviços, para que o consumidor busque alternativas 

para evitar a geração de danos, tal como a desistência na assinatura do 
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plano – que aqui se reveste de desistência de celebração contratual, já 

que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com o 

fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel ante a cobrança 

indevida de ligações com pacotes de minutos disponíveis frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte Reclamante, bem como demais circunstancias em que os 

fatos se desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ELIONICE 

DE ALCANTARA ARAUJO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 02 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000531-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO LEITE PAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora jamais ter 

contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, indenização 

por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré 

anexou contestação e documento idôneo no qual demonstra seu crédito 

(ID n.º 10407565), em decorrência de utilização do cartão de crédito VISA 

INT. CONVENCIONAL, de número 4551831022940459, emitido em 

09/08/2016, programado para realizar descontos na conta corrente da 

parte autora, possui um saldo devedor de R$ 1.480,66. Diante de tal prova, 

forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros 

restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos 

provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou 

seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CURIONI & CARDOSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta - MT, 26 de janeiro de 

2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIANA RODRIGUES 65038550100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENI VIDAL RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 
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março de 2018, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001530-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME REQUERIDO: LORENI BUENO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, verifico que a reclamada foi regularmente citada e não 

compareceu à audiência conciliatória, tampouco apresentou qualquer 

justificativa, razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão 

quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é credora da 

reclamada da quantia de R$ 160,79 (cento e sessenta reais e setenta e 

nove centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 160,79 (cento e 

sessenta reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do vencimento e acrescido de juros de mora de 

1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 26 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

março de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APIACAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000167-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDA LUCAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE APIACAS Vistos. Trata-se de pedido 

de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente do cadastro de títulos protestados. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido de tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos acostados aos 

autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem 

que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros de títulos 

protestados que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO 

PROTESTO - DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA 

DO CREDOR QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS 

QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão do protesto do título que representa a relação 

jurídica discutida na presente demanda. Considerando que o objeto da 

ação é a desconstituição de crédito tributário, condiciono o cumprimento 

da tutela provisória ao depósito judicial do valor concernente ao débito, 

tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está 

condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição 

legal prevista no art. 151, inciso II do CTN e na Súmula 112 do Superior 

Tribunal de Justiça. Atendido o acima determinado, OFICIE-SE ao Cartório 

Extrajudicial competente. Após, cite-se a parte ré, conforme requerido, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada matéria 

preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11341063/11341064, 

pela parte autora, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a 

parte recorrente requer os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, procedo 

à intimação da parte Requerida do inteiro teor do recurso de ID de nº 

11341063/11341064, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11341074/11341075, 

pela parte autora foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a 

parte recorrente requer os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, procedo 

a intimação da parte Requerida do inteiro teor do recurso de ID de nº 

11341075, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 

(dez) dias. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000873-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL POUBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do requerente, de que a 

restituição deve ser requerida à Diretoria do Foro, conforme INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SCA Nº 02/2011, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT. Ed. 9464 de 26/01/2015. AF/MT., 01/02/2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11188849/11188935, 

pela parte autora foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a 

parte recorrente requer os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, procedo 

a intimação da parte Recorrida do inteiro teor do recurso de ID de nº 

11188849/11188935, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11242623/11242626, foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, procedo a intimação da parte 

Recorrida do inteiro teor do recurso de ID de nº 11242623/11242626, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

março de 2018, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR INDEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010920-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor dos IDs 

11361854, 11361859, 11361865 e 11361869, para que manifeste se 

concorda com o valor depositado, bem como forneça os dados bancários 

para posterior transferência do valor, no prazo de 5 (cinco) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150442 Nr: 1138-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Leonardo Sousa Norte, Lucas 

Henrique de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 Intimação dos advogados dos réus para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 4425-52.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides de Carli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Reis de Oliveira 

Portela - OAB:53.397/PR, Milton dos Santos Souza Junior - 

OAB:19385/O, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311043

 Intimação do Advogado Milton dos Santos Souza Junior para no prazo de 

24(vinte e quatro) horas proceder a devolução dos autos nos termos do 

item 2.10.1 da CNGC

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002352-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI ADRIANA DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002352-17.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: NOELI ADRIANA DE OLIVEIRA SIMAO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 
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corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 9720449, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002418-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA RIBEIRO MENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002418-94.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULA CRISTINA RIBEIRO MENO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10128646, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002709-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA CANIVAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002709-94.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEIDE FERREIRA CANIVAROLLI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10198050, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002722-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA FERRARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO)

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002722-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSIANE APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA FERRARESI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, 

com o fito de corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10231655, 

vez que se tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte 

Ré. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, 

caput, do NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por 

meio de mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002736-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEGORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002736-77.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBERTO PEGORA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o erro material da 

decisão proferida ao ID. 10231485, vez que se tratando de um processo 

novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os benefícios da 

Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do NCPC. CITE(M)-SE o 

(a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico 

a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que, diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o 

requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo 

requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas. Após, 

conclusos. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON ARROTEIA (TESTEMUNHA)

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

LORIDANI BONADIMAN (TESTEMUNHA)

ARCILE FERREIRA VENTURINI (TESTEMUNHA)

AMAZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

SERGIO SAVIO (TESTEMUNHA)

JOSEMAR ALVES (TESTEMUNHA)

MATHIAS PELICCIONI PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

DEVANZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

MAURO PINHEIRO DIAS (TESTEMUNHA)

ROSIMBO LUIZ CASONATTO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, PARA 

COMPARECEREM À PERÍCIA AGENDADA para o dia 08/02/2018 

(quinta-feira), com início às 8:00h., sendo o ponto de encontro para os 

respectivos assistentes técnicos das partes informados no processo e o 

perito, será na frente da área objeto, sendo na esquina do entroncamento 

da Avenida Central com a Rua R1, Bairro Panorama, coordenadas 

geográficas Latitude 9°55’16,7”S e Longitude 56°04’24,9”O, conforme 

informado pelo perito no ID. 11317191.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002859-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002859-75.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE DE ANDRADE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o erro material da 

decisão proferida ao ID. 10356259, vez que se tratando de um processo 

novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os benefícios da 

Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do NCPC. CITE(M)-SE o 

(a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico 

a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que, diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o 

requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo 

requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas. Após, 

conclusos. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003033-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA OLIVEIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003033-84.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: TANIA MARIA OLIVEIRA CORDEIRO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10596304, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1002692-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERYCA MARQUES CHARDULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002692-58.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ERYCA MARQUES CHARDULO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10375187, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003160-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO COLADELLO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003160-22.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARCO COLADELLO DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10766214, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003159-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003159-37.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10766117, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003153-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DOS SANTOS PUPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003153-30.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JURACY DOS SANTOS PUPIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10766021, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125000 Nr: 2370-26.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdS, SBdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdM

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14735-B/MT, Simão Salim - OAB:262-B/RO

 Ante o exposto, DEFIRO A PENHORA MENSAL do salário do executado 

Moises Rocha de Melo, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o 

salário auferido pelo mesmo, até o limite da dívida.Expeça-se Ofício à 

Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para que proceda ao desconto de 

10% (dez por cento) sobre o salário do executado, direto em folha de 

pagamento, realizando o depósito na conta bancária da exquente, qual 

seja: SHIRLEY BARRETO SANTOS, CPF: 694.432.032-00, Caixa 

Econômica Federal, Agência 1385, Operação 013, Conta Poupança 

00072893-3.Os descontos deverão ser realizados até o momento em que 

for saldada a dívida, que atualmente perfaz em R$35.975,10 (TRINTA E 

CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ 

CENTAVOS).Às providências, intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1137 Nr: 159-47.1997.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO-E, CAdO, MFdO, SdOJ

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Campos Dias Payão 

- OAB:96.057-SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO, tornando definitiva 

a liminar concedida, resolvendo o mérito da presente ação cautelar, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a Parte Requerida nas custas, despesas processuais, bem 

como no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Oficie-se o Banco do Brasil S/A para que 

informe o saldo atual do valor bloqueado às fls. 64/65.Intime-se 

pessoalmente a Inventariante Márcia de Fátima de Oliveira acerca da 

presente sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual. Consigne-se no mandado que 

deverá ainda a Inventariante manifeste-se acerca dos valores retidos às 

fls. 64/65, sob pena dos valores serem levantados em prol da Requerente. 

Caso silencie quanto aos valores depositados nos autos a Inventariante 

Márcia Fátima de Oliveira responderá, se for o caso, perante os herdeiros 

prejudicados.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. P. R. I. C.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 203215 Nr: 5620-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:OCTAVIO SILVEIRA (PROPRIETARIO 

PRIMITIVO DA TRANSCRIÇÃO Nº 1.386 COM AREA DE 22.101,86 has), 

ABÍLIO MONTEIRO DA ROCHA e sua esposa JACIRA DE OLIVEIRA ROCHA 

(PROPRIETARIOS ATUAIS DA TRANSCRIÇÃO Nº 1.386)

Finalidade:para, querendo, manifestar-se nos autos por meio de advogado 

constituído, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS. 1. Diante da possibilidade de irregularidade da 

cadeia registral da Transcrição nº 1.386, bem como objetivando garantir 

às partes interessadas o efetivo contraditório e ampla defesa dos seus 

direitos, INTIMEM-SE os proprietário atuais e primitivos da transcrição 

mencionada para, querendo, manifestar-se nos autos por meio de 

advogado constituído, n prazo de 15 (quinze) dias. 2. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Douglas Pompilio Bispo Silveira

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, JNDS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 proferido no Agravo de Instrumento nº. 118914/2012 (fls. 714/718), não 

cabendo nesta seara processual rediscuti-los. 23. Desta feita, DETERMINO 

o integral cumprimento da decisão de fls. 800/803, devendo os 

Exequentes fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem, 

conforme ali determinado. 24. DETERMINO, ainda, a designação de datas 

para a realização de hasta pública, com relação aos imóveis rurais 

protegidos pela Matrícula nº 26.223, com área de 35,77 hectares e 

Matrícula nº. 21.339, com área de 145 hectares, observando-se o prazo 

mínimo de 10 (dez) dias e o máximo de 20 (vinte) dias entre uma e outra, 

nos termos do art. 686 e ss. do CPC. 25. INTIME-SE para as hastas 

públicas, eventuais credores hipotecários ou senhorios diretos, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da primeira praça, nos termos do 

art. 698, do CPC. 26. RESGUARDE-SE o caráter sigiloso da presente 

decisão. 27. PROCEDA-SE a imediata alteração da capa dos autos para se 

retirar o nome do Executado JORGE NOGUEIRA DA SILVA e dos demais 

Executados já excluídos da relação processual, quais sejam, FLORISETE 

NUNES DA SILVA, JEOVÁ NUNES DE SOUSA e VALDECY NUNES DE 

SOUSA, conforme já determinado às fls. 790. 28. Por fim, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Oficial para que junte os cálculos 

do valor remanescente devidamente atualizado, descriminando de maneira 

pormenorizada todas as amortizações já realizadas e os acordos 

celebrados entre os Exequentes e alguns Executados, já excluídos da 

relação processual. 29. Após, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 30. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 25501 Nr: 414-72.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTINAS GB LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suair Moraes Andrade - 

OAB:7169/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, JAIME DE ASSIS BATISTA ALVES - 

OAB:12138/GO

 Vistos.

1. Em execução de título executivo extrajudicial o executado JOÃO 

BATISTA DE ALMEIDA opôs exceção de pré-executividade às fls.237/242, 

em que, de forma confusa, diz que na verdade os cheques que embasam 

a presente ação foram emprestados em branco ao sócio da pessoa 

jurídica requerida, senhor ELSON, que em tese estaria promovendo a 

cobrança de má-fé. Ao final, entre outros, requer a extinção da presente 

execução.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Aferir os contornos fáticos da relação havida entre o denominado 

senhor ELSON e a parte exequente depende de dilação probatória não 
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admitida nessa estreita via da exceção de pré-executividade (Súmula 393, 

STJ).

4. De mais a mais, as arguições não dizem respeito propriamente a 

pressupostos processuais, e sim ao (in) adimplemento, razão por que 

deveriam ter sido aventadas via embargos e em momento oportuno.

5. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de 

fls.237/242 e, por consequência, INDEFIRO por ora os pedidos de 

desbloqueio, até que haja a apuração do valor exequendo e do saldo 

devedor, e isso sem contar, no que tange ao bacejud, que o dinheiro tem 

preferência.

6. Uma vez não tendo sido frutífera a audiência de conciliação, INTIME-SE 

o exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 05 dias.

7. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189719 Nr: 10084-80.2014.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 VISTOS.

 1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, bem como o acordado preserva os interesses 

da infante, conforme sustentando pelo Ministério Público (fl. 119), 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 111 e 115/117, para que 

produza seus efeitos legais, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,III, b, 

CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

3.Intime-se. Cumpra-se. Após, ARQUIVEM-SE procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192736 Nr: 12200-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação ajuizada por GEOVANY SANTOS DE FREITAS. 

Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, 

constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial (fl.107).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme certidão de fl.107. 

Assim, a parte requerente descurou da sua obrigação processual de 

atualizar o seu endereço, conforme art. 274, parágrafo único, CPC/2015, 

in verbis:

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

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

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

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

4. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. SEM custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267855 Nr: 17900-11.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFBS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

guarda provisória das crianças ELOA CRISTINY GONÇALVES FERREIRA, 

9 anos de idade, e WAGTON GONÇALVES FERREIRA, 10 anos, ao seu 

genitor, Sr. MARCELO GONÇALVES DA SILVA, nos termos do artigo 33 da 

Lei nº8.069/90.9. SERVE CÓPIA DESTA DECISÃO como termo de guarda, 

assumindo o guardião todos os deveres inerentes à obrigação.10.CITE-SE 

a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para 

audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 20 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).11.Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).12.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 13.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º da Lei 

1.060/50.14.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253734 Nr: 8839-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Life Med Clinica Médica e Diagnostico por Imagem Ltda 

Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA. - OAB:9.923-B

 Vistos.

1.Infere-se do extrato colacionado nos autos pela parte requerida (fl.120) 

que a partir do mês de agosto de 2017 a situação da cobrança já estaria 

em tese “normalizada”. Daí o porquê, pelos documentos acostados, 

inexiste razão para que tais débitos não sejam quitados.

2.É certo que a decisão de fl.54 estendeu os efeitos da liminar às faturas 

posteriores. Ocorre que a Clínica continua a consumir durante todos 

esses meses, de modo que no mínimo o valor incontroverso deve ser 

quitado, em atenção ao princípio da boa-fé.

3.Dito isso, FIXO o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora se 

manifeste sobre a petição e documentos de fls.114/120.

4.Após, conclusos COM URGÊNCIA para decisão e saneamento. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 909-14.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Ozair Silva Proto - 
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OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, procedo a intimação da parte autora, na pessoa de 

seua advogado para que compareça em cartório para retirada do edital 

para a devida publiação do mesmo, no prazo de 15 dias. "Art. 1.219. 

Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de processos 

com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos.

Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

1.Com fundamento no art.370, CPC/2015, DETERMINO seja oficiado ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia 

atualizada da matrícula de número 13.360, fl.33, a fim de perquirir quem 

era o proprietário do imóvel à época da doação feita ao senhor PAULO 

HENRIQUE ALVES CURCINO, afinal de contas dono é quem registra 

(art.1.245, CC), e, consequentemente, se o município tinha o poder de 

disposição sobre o bem.

2.FIXO o prazo de 10 (dez) dias.

3.Em referência à petição de fls.129/130, DETERMINO aos senhores 

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, MARIA ISABEL CURCINO e PAULO 

HENRIQUE ALVES CURCINO que se abstenham de depredar/depreciar o 

imóvel que está sob a guarda da senhora LUCÉLIA, sob pena de crime de 

desobediência, além de multa diária no valor de R$ 500,00, com 

fundamento no art.139, IV, CPC/2015.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262472 Nr: 14545-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 51/62 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 10954-23.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Ribeiro Rodrigues, Danielle Ribeiro 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 216050 Nr: 488-04.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Ribeiro Valadão, Wilson Alves Valadão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eric Ribeiro Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 234933 Nr: 12702-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 41, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

ADVOGADA Laura Avila Vasconcelos, OAB-MT 18110.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205110 Nr: 6649-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Piedade Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

6649-64.2015.811.0004, Protocolo 205110, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151668 Nr: 1913-42.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yoki Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Cristina Santejo - 

OAB:214645/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HYGGOR VIRGILIO 

COSTA, para devolução dos autos nº 1913-42.2011.811.0004, Protocolo 
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151668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160454 Nr: 1064-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagna Carrigio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872, Paula Silvia Alves de Freitas Gomes - 

OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 VISTOS

1. Tendo em vista que já houve a expedição de alvará eletrônico às fls.97, 

INDEFIRO a primeira parte dos pedidos formulados às fls.98.

2. Acerca da segunda parte dos pedidos de fls.98, DEFIRO a súplica de 

penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome 

do executado, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 

835, CPC/2015.

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

5. - cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

6. - não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254369 Nr: 9199-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMdDS, RCdDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, INGRYDYS HANANDA MINGOTI - OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade formulado por 

INGRYDYS HABABDA MINGOTI em face YGOR MATHEUS DE DEUS 

SOUSA E OUTRO filhos de JOSÉ CALOS DE SOUSA (suposto pai), 

falecido em 09.10.2016.

 Diante da comprovação do óbito da “avó paterna” dos requeridos, por 

meio da certidão de folhas 35, torno sem efeito o item 10 da folha 30.

Por outro lado, em consulta ao SISTEMA APOLO, constato que, o 

requerido YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA obteve a tutela do seu irmão 

adolescente RYAN CARLOS DE SOUSA nos autos cód. 250930, em 

tramite perante a primeira vara civil, de forma que, as partes ré possuem 

capacidade de ser parte.

Posto isto, determino o prosseguimento do feito em relação à RYAN 

CARLOS DE SOUSA devidamente assistido por YGOR MATHEUS DE DEUS 

SOUSA.

Assim, designo o dia para audiência de conciliação para a data de 07 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 13H00min para audiência de conciliação.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por IRONDE 

GONÇALVES DE PINA REPRESENTADO POR PALMIONDAS DE PINA em 

face de AÇOFER – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 Considerando que a parte autora retirou o feito em carga “rápida” no dia 

28.09.2017 e efetuou a devolução somente no dia 06.10.2017, DEFIRO o 

pedido de DEVOLUÇÃO DO PRAZO de 05 (cinco) dias, formulado pela 

parte Ré, no dia 02.10.2017, às folhas 73.

 Por outro lado, determino que a parte Ré, no prazo de 48 horas, INCLUA o 

AUTOR IRONDE GONÇALVES DE PINA em folha de pagamento a titulo de 

PENSÃO, da quantia mensal e vitalícia equivalente a 01 salário mínimo 

vigente, a título de indenização pela perda da capacidade laborativa, 

incluindo gratificação natalina (13º salário), conforme ordenado em 

sentença.

 E, com relação a esse mês de JANEIRO/2018, excepcionalmente, no 

prazo de 48 horas a contar da publicação desta decisão. E, a pensão dos 

meses subsequentes, deverá ser depositada em conta bancária em nome 

do requerente, até o dia 5º dia útil de cada mês.

 Deixo consignado que, o não cumprimento da determinação acima, a 

empresa ré incorrerá em multa-diária do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com fundamento no artigo 536, § 1º c/c art. 497, ambos do CPC. Além 

disso, o sócio-administrador poderá responder criminalmente por 

desobediência (artigo 330 do CPB).

 Intime–se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 160454 Nr: 1064-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagna Carrigio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872, Paula Silvia Alves de Freitas Gomes - 

OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Intimação da parte requerida sobre o teor da decisão adiante descrita: 

DECISÃO Vistos.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas 

partes acima mencionadas.Às fls. 116 a Requerida pugnou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assim, analisando os documentos acostados aos autos, DEFIRO o pedido 

de fls. 116 para conceder à parte ré os benefícios da justiça 

gratuita.CUMPRA-SE a sentença de fls. 114/114v em sua totalidade.Às 

providências.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 1561-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 
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Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DAMACENO DOS 

SANTOS - OAB:16744-O

 DESPACHO

 Vistos.

Conforme o disposto no § 1o do Art. 523, do Código de Processo Civil, 

cite-se pessoalmente o executado, para que, efetue o pagamento do valor 

apresentado às fls. 205/214v no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, conforme planilha inclusa ou em igual prazo, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Cientifique-se o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do caput do artigo 523, o débito será acrescido de multa de 10% 

mais despesas com honorários advocatícios na ordem de 10% além de 

outras providências cabíveis, seguindo-se os atos de expropriação 

patrimonial.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marques Silveira, Valdivino Rosa, Leandro 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS movido por SILVIO DEALMEIDA TOLEDO em LUIZ MARQUES 

SILVEIRA , VALDIVINO ROSA E LEANDRA DE TAL.

Não obstante os documentos trazidos com a inicial entendo conveniente 

que haja a JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ALEGADO, razão pela qual designo 

O DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13h30min (horário oficial de Mato 

Grosso) para a realização do ato, fulcro no art. 300, §2º do CPC.

Intime-se a Parte Autora, por meio do seu procurador, para que, traga as 

suas testemunhas (no máximo de três), independentemente de intimação, 

ou, havendo necessidade, requerer a intimação, devendo o rol ser 

depositado no prazo de 05 dias a partir da intimação.

Assim, CITEM-SE os réus para comparecerem à audiência, na qual 

poderão intervir, desde que o façam por intermédio de Advogado.

O prazo para contestar, de quinze (15) dias, contar-se-á a partir da 

audiência intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único, CPC/2015).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 8360-85.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Demito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Antonio Kuhn, Anastácia Maria Kuhn, 

Willibaldo Rambo, Suely Inácio Lopes, Fernando Gomes Rodrigues, Anna 

Elsa Rambo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Martins Fialho - OAB:PB 

14.349, Nayane da Cruz Machado - OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-B/MS, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 193, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168984 Nr: 931-57.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ PEREIRA LIRA, Cpf: 17307023172, 

Rg: 0.088.597-5, Filiação: Prudêncio Pereira da Costa e Joana Lira Pereira, 

data de nascimento: 08/02/1954, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, convivente, pecuarista, Telefone 3401-1798 /3407-1613. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUIZ PEREIRA LIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 2013752, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2013752/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$4.884,66

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 210948 Nr: 10071-47.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Waltha do Prado, Leidiane 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE 

REGISTRO PÚBLICO movido por LUIZA DOS SANTOS FERREIRA em JOSÉ 

HENRIQUE WALTHA DO PRADO E LEIDIANE PEREIRA DA SILVA.

 Designada Justificação prévia o ato realizou-se fls., ocasião em que foi 

indeferida a liminar pretendida pela autora.

Citado, o Réu apresentou contestação às folhas 54/91, não impugnados 

pela requerente (fl.95).

 Instada a se manifestar sobre a pretensão de dilação probatória, nos 

termos da decisão saneadora de folhas 96, a requerente permaneceu em 

silencio e, os requeridos pugnaram pela oitiva de duas testemunhas.

 Posto isto, DEFIRO a produção de prova testemunhal consistente na 

OITIVA DE TESTEMUNHAS.

 DESIGNO o dia 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14h30min (horário oficial 

de Mato Grosso) para a realização da audiência de Instrução devendo as 

partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

 CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).
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A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 228063 Nr: 7778-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Construção Civil e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para a pericia designada nos autos para o dia 10/02/2018 às 08:30 horas, 

na Rua João Alves dos Santos, nº 271, Bairro Jardim das Mangueiras, 

Barra do Garças-MT. Devendo ainda, a pedido do perito, para que a parte 

requerida, apresente nos autos no prazo de 48 horas projetos aprovados 

juntos a prefeitura municipal de Barra do Garças-MT; planilha de 

quantitativo apresentada pela Caixa Economica Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264862 Nr: 16093-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd, Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, nos termos do requerimento de folhas 80, no valor de R$ 474,50 

reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269263 Nr: 495-25.2018.811.0004

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGdSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdFLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PAULO DA FONSECA LEMOS 

FNAGUEIRO, Cpf: 70300891113, Rg: 70709175, brasileiro(a), casado(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: Alega a Requerente que contraiu nupcias com o 

Requerido em 07.11.2011, sob o regime de Separação de Bens, na cidade 

de Goiânia, cuja Certidão de Casamento fora registrada sob n. 

02491901552011200509119010161995. Afirma a Requerente que o casal 

não adquiriu bens em comum, não havendo que se falar em partilha, e que 

durante o relacionamento não tiveram filhos. Por fim, alega que o casal 

está separado de fato há mais de 03 (três) anos, não sabendo o paradeiro 

do Requerido, requerendo sua citação por edital e, no final da ação, 

decretado o divórcio.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

proposta pelas partes acima mencionadas.Tendo em vista que a parte 

autora informa que o Requerido encontra-se em local incerto e presentes 

os requisitos estampados no art. 257, do Código de Processo Civil, deixo 

de designar audiência de conciliação e DETERMINO a citação do Requerido 

via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Este processo tramitará em 

segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do CPC/2015.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de janeiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269531 Nr: 700-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrielli Oliveira da Silva, Marly Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida pelas partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

As Requerentes alegam na inicial que trafegavam pelo Bairro Nova Barra 

no dia 31/10/2017 quando foram abalroadas por uma ambulância do 

Município, causando sérios ferimentos e fraturas em uma das 

Requerentes, além de ter causado graves danos à sua motocicleta.

Assim, as Requerentes pugnam pela compensação de caráter moral e 

material antes alegada imprudência e negligência do condutor da referida 

ambulância.

Em razão da improbabilidade de composição das partes uma vez que o 

legitimado passivo é Fazenda Pública Municipal, DEIXO de designar 

audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, §4º, II, 

CPC.

Cite-se o requerido para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo 

Civil).

 DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269569 Nr: 720-45.2018.811.0004

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

 O Requerente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

 Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 
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comprovarem sua hipossuficiência.

 Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Frente ao exposto INTIME-SE o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do Código de 

Processo Civil/2015, devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil à comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita ou, em igual prazo, recolha as custas e 

taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição 

do feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 226181 Nr: 6577-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Maria das Graças, Rita Querino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adauto José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, João Batista de Oliveira - OAB:Go 20.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA dos bens 

deixados por ocasião do falecimento de ADAUTO JOSÉ RIBEIRO.

Frente a impugnação apresentada por RITA QUERINO RIBEIRO, 

herdeira/ascendente na sucessão em linha reta, folhas 69/93, INTIME-SE a 

inventariante para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Decorrido o aludido prazo, voltem-me conclusos para prolação de 

decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165442 Nr: 7504-48.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de oloiveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, HIGGOR VIRGILIO COSTA - OAB:OAB/MT E-16673, 

Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para no prazo CINCO dias, especificar 

as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175429 Nr: 9117-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFdAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAdO, MAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:14573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:14573 MT, MÁRCIA 

ANDRÉIA BRUNK DE BITTENCOURT - OAB:16.043

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono dos requeridos, para no prazode DEZ dias, 

apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252546 Nr: 8016-55.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Estadual de Cidade - SECID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de QUINZE dias, 

querendo apresentar impugnação à contestação de fls. 146/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 155155 Nr: 6947-95.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Brasil Central, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDALENA CANDIDA DA 

SILVA - OAB:17561/GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de QUINZE dias, 

apresentar os memoriais finais, conforme determinação constante no 

último paragrafo da decisão de fls. 759 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 187706 Nr: 8464-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca dos 

documentos de fls. 86/88, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205574 Nr: 6926-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson José Cameschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Teles de Araujo - 

OAB:9.921-A, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do acusado, da designação de audiência de 

Interrogatório para o dia 07 de março de 2018, as 15:30, nos autos de 

Carta Precatória nº 0000009-14.2018.12.0036, em tramite na Única Vara 
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da Comarca de Inocência-MS, devendo o causídico acompanhar o 

andamento da missiva independente de nova intimação deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266836 Nr: 17259-23.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal, Estado de Mato Grosso, 

Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:9.579-B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, POLLYANA MACHADO DE MORAES 

VARJÃO - OAB:, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES - OAB:

 Processo nº 17259-23.2017– Código 266836

Vistos.

Trata-se ação de obrigação de fazer, combinado com pedido de tutela 

específica proposta por Regina Da Silva Lima em face de União Federal, 

Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças/MT.

Colhe-se dos autos que a liminar vindicada foi deferida às fls. 38/39. 

Contudo, às fls. 63/64, a requerente alega que transcorreu o prazo 

determinado na decisão sem o seu devido cumprimento, pugnando, ao 

final, pelo bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento 

cirúrgico, sem contudo discriminar os valores que serão necessários para 

custear o tratamento.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para fornecer o valor que 

deverá custear o tratamento vindicado, colacionando aos autos pelo 

menos 03 (três) orçamentos.

Intime-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Barra do Garças/MT, 01 de fevereiro de 2018.

AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRA

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263437 Nr: 15136-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 78/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268975 Nr: 284-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTHIELLY INACIA CAMILO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 49199 Nr: 811-92.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva Costa, F.L.A. Silva & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:MT4.770-B, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 218.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205512 Nr: 6887-83.2015.811.0004

 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: Adimar Leite de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Aparecida Sanzovo do Carmo, Lourival 

Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - 

OAB:14386-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:7.531-GO, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE RÉ para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 107/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 64/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 207-05.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: C. H. BORGES ME, CLEUZA HELENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOMATH - COMÉRCIO DE MATERIAS 

HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO PERES - 

OAB:13451/GO

 VISTOS.

Analisando os autos, vê-se que o exequente requereu penhora On-line via 

sistema BACENJUD, porem não informou os valores a serem penhorados.

 Deste modo, intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 10 (dias) dias, sob pena de extinção por ausência de 

condição de procedibilidade.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151869 Nr: 2296-20.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208038 Nr: 8355-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221919 Nr: 4001-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 51v/52v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240677 Nr: 16791-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261654 Nr: 14027-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gonçalves da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 66/98, destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267558 Nr: 17714-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268995 Nr: 295-18.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIJANE BARROS MARTINS - ME, 

ILDEFONSO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 7968-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a penhora via Bacenjud, parcialmente frutífera.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150607 Nr: 336-29.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173670 Nr: 6879-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR, MIPR, JBRP, LFPF, JDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível @ tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179599 Nr: 1577-33.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Costa Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 40/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244936 Nr: 2724-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevercino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Guarinho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248424 Nr: 5170-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME, PEDRO JOSÉ 

VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252155 Nr: 7778-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 63/70 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257691 Nr: 11276-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIRES ALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 
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pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262415 Nr: 14508-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Ademilson Pereira 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286.438, Edineia Santos Dias - OAB:197358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspondência devolvida em fls. 45/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268774 Nr: 139-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Nazario Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina F. Stanke - 

OAB:23124/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizado por Ambiental Limpeza Urbana e 

Sanemanento LTDA em face de Manoel Nazario Correa. Às fls. 58, a 

requerente pugnou pela desistência e consequentemente a extinção do 

feito, bem como o cancelamento da audiência designada para o dia 03 de 

maio de 2018 às 15:00 horas (MT).

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que o feito versa sobre jurisdição voluntária e o requerente 

não têm mais interesse no prosseguimento do feito, não vislumbro óbice 

em acolher o pedido do requerente.

EMBARGOS DE TERCEIRO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de regência condiciona a concessão da 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação, por parte 

do pretendente, de ser pobre no sentido legal. Inexistindo citação do réu, 

ora apelante, mostra-se perfeitamente possível a extinção do processo 

por desistência de parte autora sem anuência daquele. V.v. A assistência 

judiciária só se concede a quem comprovar a necessidade. (Processso nº 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011).

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Determino o cancelamento da audiência designada às fls. 57.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230870 Nr: 9670-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME, Cristiano 

Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196669 Nr: 1604-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 398-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud, José Abud, Leda 

Guimarães de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud, Geni Galdeano Vaz 

Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de São Paulo-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222340 Nr: 4249-43.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Moura da Silva Eireli-ME, Gecimar Moura da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249072 Nr: 5584-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vieira Dias, RONEI VIEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63907 Nr: 6926-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o bem oferecido para penhora, em fls. 123/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 5607-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227425 Nr: 7304-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o relatório de estudo social, apresentado em 

fls.62/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256041 Nr: 10263-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPL, MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Patricia Ferreira de 

Souza - OAB:MT 22.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a devolução da correspôndecia, em fls.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259670 Nr: 12659-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 69/108 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213436 Nr: 11495-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz, Jader Bruno de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, Leonardo André 

da Mata - OAB:MT 9.126

 1-A data outrora agendada trata-se de feriado, pelo que redesigno a 

audiencia para o dia 13/04/2018 às 16:30.

2- Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217678 Nr: 1450-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiler Moreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 1- A data outrora agendada trata-se de feriado, pelo que redisigno a 

audiencia para o dia 07/05/2018 ás 14:30.

2- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 39804

1. Trata-se de executivo de pena no qual o reeducando Valtenir 

Gonçalvez da Cruz, nascido em 25.09.1977, filho de João Gonçalves da 

Cruz e Vilma Ângela, cumpre pena em regime fechado, ostentando as 

seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fl. 13: condenação à pena corpórea de 05 (cinco) anos de 

reclusão, sendo 02 (dois) anos por infringir o art. 171, caput, CP, na 

modalidade do art. 14, inc. II, CP, e 03 (três) por infringir o art. 297, caput, 

CP, tendo os fatos sido cometidos em 10.09.2003, com trânsito em julgado 

para o Ministério Público em 20.04.2004 e para a Defesa em 26.04.2004.

 b) Guia de fl. 53-54: condenação à pena corpórea de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão, por infringir o art. 155, §1º, CP, tendo os 

fatos sido cometidos em 09.09.1997, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 10.02.2003 e para a Defesa em 18.11.2003. Esta guia 

foi excluída do cálculo, ante a prescrição, pela decisão de fls. 572-574.

 c) Guia de fl. 157-158: condenação à pena corpórea de 06 (seis) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, por infringir o art. 155, §4º, inc. I e IV, CP, em 

concurso material com o art. 171, caput, CP, tendo os fatos sido cometidos 

em 06.03.2003, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 

08.09.2004.

d) Guia de fl. 207-207v: condenação à pena corpórea de 01 (um) ano e 03 

(três) meses de reclusão, por infringir o art. 155, caput, CP, tendo os fatos 

sido cometidos em 17.12.2001, com trânsito em julgado para o Ministério 

Público em 04.05.2004, para a Defesa em 12.07.2004 e para o réu em 

11.08.2004.

 e) Guia de fl. 516-516v: condenação à pena corpórea de 04 (quatro) 

anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infringir o art. 

14, Lei 10.826/03, em concurso formal com o art. 16, Lei 10.826/03, tendo 

os fatos sido cometidos em 23.12.2004, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 24.05.2012 (fl. 514) e para a Defesa em 03.05.2012 

(fl. 514).

 f) Guia de fl. 421-422: condenação à pena corpórea de 03 (três) anos e 

07 (sete) meses reclusão, por infringir o art. 155, §4º, inc. I e IV, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 03.09.2003, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 11.12.2009, para a Defesa em 20.09.2010 e para o 

réu em 20.09.2010.

g) Guia de fl. 533-533v: condenação à pena corpórea de 04 (quatro) anos 

e 10 (dez) dias de reclusão, por infringir o art. 155, inc. I, II e IV, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 11.03.2012, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 03.09.2012, para a Defesa e para o réu em 

10.09.2012.

h) Guia de fl. 634-634v: condenação à pena corpórea de 02 (dois) anos e 

10 (dez) meses de reclusão, por infringir o art. 155, § 4º, inc. I, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 23.02.2012, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 15.10.2014, para a Defesa e par ao réu em 

15.10.2014.

i) Guia provisória de fl. 670-670v: condenação à pena corpórea de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por infringir o art. 155, inc. I, 

CP, tendo os fatos sido cometidos em 26.11.2014, com trânsito em julgado 

para o Ministério Público em 20.04.2015, por não ter recorrido da 

sentença, e para a Defesa em 15.10.2015, conforme consulta no site do 

TJMT.

j) Guia de fls. 692-692v: condenação à pena corpórea de 03 (três) anos e 

03 (três) meses de reclusão, por infringir o art. 155, § 4º, inc. I, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 05.11.2011, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 09.02.2015, para a Defesa em 11.02.2015 e para o 

réu em 31.03.2015.

2. A guia de fl. 480 repete a de fl. 13.

 3. A guia de fl. 483 repete a de fl. 421.

4. A guia de fl. 584 repete a de fl. 516.

5. Guia provisória de fl. 670-670v deverá ser substituída por definitiva 

conforme os critérios expostos no item ‘i’, acima, diante do julgamento 

definitivo da apelação 83325/2015 (fls. 731-734).

 6. Diante do cálculo de pena deduzindo a comutação (fl. 774-776), 

corrigindo o de fls. 741-742, denotando como progressão para 21.06.2017 

e, não existindo comunicação de falta grave, atendidos estão os requisitos 

do art. 112, Lei 7.210/84, para progressão.

 7. A condenação nos autos de cód. 171024/Segunda Vara/Barra do 

Garças, à pena corpórea de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) 

dias de reclusão, por delito cometido em 06.02.12, não transitou em 

julgado, ainda, em razão de não ter sido o réu intimado pessoalmente da 

sentença condenatória.

 8. A condenação nos autos de cód. 163858/Primeira Vara/Barra do 

Garças, à pena corpórea de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, por delito cometido em 11.03.2012, não transitou em julgado, 

ainda, em razão de recurso defensivo.

 9. Em se tratando de réu multirreincidente, o semiaberto deverá ser 

monitorado eletronicamente.

10. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

a) monitoração eletrônica, devendo permanecer em recolhimento domiciliar 

das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os 

sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

i) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 235, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.02.2018.

11. Fica o reeducando intimado que o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, ensejará em sua regressão de regime.

 12. Expeça-se alvará de autorização ao clausulado.

13. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade. Caso negativo, 

deverá colher o endereço e cidade em que o reeducando residirá.

14. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca 

do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 15. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 21.06.2017, alterando o 

regime para o semiaberto.

16. Incabível indulto, pelo total da penal. Incabível comutação, por já ter 

sido agraciado por este instituto (art. 7º, parágrafo único, Dec. 9.246/17).

 17. No ato do cumprimento do alvará de autorização, deverá ser intimado 

o réu quanto à audiência designada nos autos de cód. 198665/Primeira 

Vara/Barra do Garças.

 18. Vistas ao Ministério Público e Defesa quanto a eventual continuidade 

delitiva entre as guias de fls. 13-13v e fls. 421-422, bem como entre as 

guias de fls. 533-533v e 634-534v.

19. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 31.01.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189529 Nr: 9921-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aryane Rabelo França, Péricles Santos 

Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

 1-A data outrora agendada trata-se de feriado, pelo que redesigno a 

audiencia para o dia 13/04/2018 às 15:30.

2- Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195933 Nr: 1077-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles Candido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 1-A data outrora agendada trata-se de feriado, pelo que redesigno a 

audiencia para o dia 07/05/2018 às 17:00.

2- Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217208 Nr: 1157-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César de Sousa Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700, Raphael de Freitas Arantes - OAB:11039-MT, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 1. Manifestem-se as partes sobre eventual interesse probatório quanto à 

arma.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 84730 Nr: 7927-47.2008.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welita Borges do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 84730

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena em desfavor de Welita Borges do 

Nascimento, condenada a pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) 

meses, estando atualmente em regime semiaberto condicionado ao 

monitoramento eletrônico.

Pela Defensoria Pública foi postulada a saída temporária da reeducanda 

para que esta compareça no núcleo da Defensoria Pública na Comarca de 

Primavera do Leste – MT, com ida à data de 31.01.2018, retornando na 

data de 01.02.2018.

Conforme decisão de fl. 708, o pleito defensivo foi devidamente analisado 

e deferido.

Da análise dos autos, às fls. 710/710-v, a Defensoria Pública requer seja 

sanado erro material, haja vista que em decisão de fl. 708, foi concedida 

saída temporária para a Comarca de Água Boa – MT.

É o breve relato.

2. Fundamentação

De acordo com o exposto, no despacho retro, onde lê-se “Portanto, 

autorizo a reeducanda Welita Borges do Nascimento à dirigir-se para a 

Comarca de Água Boa – MT, pelo prazo requisitado”, leia-se: “Portanto, 

autorizo a reeducanda Welita Borges do Nascimento à dirigir-se para a 

Comarca de Primavera do Leste – MT, pelo prazo requisitado.”

No mais, cumpra-se como determinado em decisão de fl. 708.

Em tempo, analisando a aplicação de indulto ou comutação, denota-se o 

cumprimento de dois terços das penas correspondentes aos crimes 

impeditivos, conforme art. 12, parágrafo único do Decreto 9.246/2017, 

sendo possível a aplicação de comutação no presente executivo de pena, 

referente aos delitos não impeditivos (art. 35, Lei 11.343/06 e art. 333, 

Código Penal), nos termos do art. 7°, inciso I, alínea b, do Decreto n° 

9.246/2017.

3. Dispositivos

a) Resta sanado erro material de decisão aportada em fl. 708.

b) Atualize-se cálculo de pena, contabilizando a comutação.

 c) Substituam-se guia de fl. 10/10-v por definitiva, diante de acordão de 

fls. 158/173, bem como guia de execução provisória de fl. 472/472-v, 

diante de acordão de fls. 519/526.

d) Com o cálculo, vistas às partes.

e) Após, conclusos.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95708 Nr: 616-34.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vinícius de 

Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Saldanha Farias, Fernando Saldanha 

Farias, Irapuã Camerino de Azevedo, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A

 Termo de Assentada

Autos de cód. 95708

Em 22.01.2018, às 13h10, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki, 

os Advogados (a) Joaquim Rocha Dourado OAB/MT n°15.076-A, Apoena 

Camerino de Azevedo OAB/MT n°13314-B, e o assistente de acusação 

Vinicius de Oliveira Ribeiro OAB/GO n° 28.789. Aberta a audiência. 

Presentes os réus Diogo Macedo Nunes Cunha Souto, Vilson asldanha 

Farias e Fernando Saldanha Farias. Ausente o réu Irapuã Camerino de 

Azevedo. A defesa de Vilson Saldanha Farias, Fernando Saldanha Farias 

e Diogo Macedo Nunes Cunha Souto, apresentou questão de ordem, 

postulando a reconsideração do desmembramento do processo em 

relação ao réu Irapuã Camerino de Azevedo. O MM Juiz rejeitou a questão 

de ordem. A defesa de Iraúã Camerino de Azevedo manifestou a dispensa 

da presença deste réu para o ato instrutório. Ouvida a testemunha 

Ubiratan Barroso de Castro Junior. Realizados os interrogatórios dos réus 

presentes. A defesa de Irapuã pugnou por diligência quanto a exames 

médicos referentes à concurso público empossado pela vítima. O 

Ministério Público e o assistente de acusação manifestaram pelo 

indeferimento do pedido. Pelo MM Juiz foi exposto em áudio as mpidias 

contendo os depoimentos de Cleiton Goimes Santiago (fl. 394) e Jader Liz 

de Araújo (fl. 312), bem como analisando o depoimento de Alex Carvalho 

(fl. 324) e Irapuã santos Figueirero (fl. 365), não se constatando 

necessidade de repetição dos relatos destas testemunhas em relação aos 

réus Diogo Macedo Nunes Cunha Souto, Vilson Saldanha Farias e 

Fernando Saldanha Farias. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Aguarde-se o 

interrogatório de Irapuã Camerino de Azevedo a ser colhido na precatória 

n° 0047342-04.2017.8.12.0001/ Campo Grande. 2. Com a precatória, 

vistas ao Ministério Público, ao assistente de acusação e as defesas 

técnicas para alegações finais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

 Hellen Uliam Kuriki

Promotora de Justiça

________________________

Joaquim rocha Dourado

 Advogado

________________________

Apoena Camerino de Azevedo

 Advogado

 ________________________

 Vinicius de Oliveira Ribeiro

 Assistente de Acusação

Vilson Saldanha Farias
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Fernando Saldanha Farias

Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

Ricardo Rodrigues de Almeida

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 229239 Nr: 8580-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Considerando que foi aplicado regime inicial semiaberto, ante a 

reincidência, desnecessária a análise por este Juízo acerca do tempo de 

prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena 

privativa de liberdade (art. 387, §2º), vez que não irá alterar o regime 

inicialmente imposto.Incabível a substituição da pena (CP, art. 44) e a 

suspensão da pena (CP, art. 77), uma vez que o denunciado é reincidente 

em crime doloso. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Tendo em vista a absoluta ausência de elementos que 

permitam a aferição dos prejuízos suportados pela vítima, deixo de fixar 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração.Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade não lhe 

pode ser denegado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e 

não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença condenatória, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade. 

P.R.I.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) Lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de Execução 

Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sítio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC.d) Oficie-se ao INI e demais órgãos competentes, fornecendo 

informações sobre a condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222725 Nr: 4499-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Vistos, etc.

Expeça-se Carta Precatória para a oitiva da vítima, a qual poderá ser 

encontrada no endereço informado, à fl. 168.

Após, com o aporte da missiva, conclusos para designar audiência de 

interrogatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 91256 Nr: 5116-80.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, ante o reconhecimento do erro de tipo (art. 20) e, 

por consequência, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, 

ABSOLVO o PAULO IZIDORO ALVES PEREIRA da imputação constante na 

denúncia.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188762 Nr: 9287-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Vistos, etc.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante através de seu advogado constituído para 

apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211293 Nr: 10247-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maysa Cristina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da vítima Erminio de Souza Costa, 

a qual poderá ser encontrada no endereço informado, à fl. 124.

Designo a oitiva da testemunha, Yasser Issa Razek Silva, para o dia 

15/05/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171796 Nr: 4596-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, Valdeni 

Alves de Figueiredo, Valmir de Sousa Pereira, Robson Ney Barcelos 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13896/GO, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - OAB:, 

Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luis Paulo Gonsalves de 

Resende - OAB:6272/MT

 Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

prescrição antecipada da pretensão punitiva, e a consequente extinção da 

punibilidade dos delitos capitulados no art. 1, inciso II, do Decreto-Lei nº 

201/67, atribuídos aos denunciados MÁXIMO ANTONIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, VALMIR DE SOUSA PEREIRA 

e ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO nos termos do art. 107, IV, c/c o 

art. 109, V, ambos do CP.P.R.I.C.Transitada em julgada, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4003-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 
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da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado WESLEY 

FERNANDES CORDEIRO, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, 

c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por várias vezes em face da 

vítima Izabela Lídio Maia Cordeiro, e em concurso material (art. 69, do 

mesmo códex), pelo cometimento do mesmo delito (217-A, caput, c/c art. 

226, inciso II, ambos do Código Penal), em face da vítima Elidia Rosa Costa 

Cordeiro, todos com incidência da Lei nº 8.07290.(...).P.R.I.C.Barra do 

Garças/MT, 23 de janeiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UENIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 1 de fevereiro 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 Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010727-91.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: UENIA LEITE DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDELENE MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) 

MM.(ª) JUIZ(A) FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

8010787-64.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: GLEIDELENE MORAES MARTINS Endereço: Rua TUCI VIEIRA LIMA, 

1737, SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI OAB: MT0012124A Endereço: 12, 550, CENTRO, ÁGUA BOA 

- MT - CEP: 78635-000 Advogado: SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB: 

MT0016747A Endereço: VINTE E OITO, 310, OURO FINO, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: MAURO PAULO 

GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: BOSQUE DA SAUDE APTO 

402, 355, EDF SALVADOR DALI, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-070 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença, cuja cópia 

segue anexa, bem como para que fique ciente, em atendimento ao Art. 

450, § 3º da CNGC (“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”), de que foi expedido Alvará para levantamento da quantia 

depositada nos autos em favor da parte promovente/requerente para 

conta de titularidade do(a) advogado(a) desta, conforme Alvará Eletrônico 

em anexo. BARRA DO GARÇAS, 1 de fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BRAGA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes requeridas, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) REQUERIDO: VANESSA DE MATOS SILVA - 

BA50536-O, MARIANA CERSOSIMO NUNES - BA0038540A Advogado 

do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A , para que apresente nos autos os dados bancários para 

transferencia/devolução dos valores remanescentes, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMA DELFINA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual 

o advogado da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDES ANSELMO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARLA SIMOES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 Hora: 09:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO HOIROODI TSIRUIPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 Hora: 10:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SOUZA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/03/2018 Hora: 10:20, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 18/04/2018 Hora: 12:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 10/04/2018 Hora: 15:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GRIMARA 

LAYANE REZENDE DE FREITAS - MT0020478A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 09/04/2018 Hora: 16:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERIDO)

ELISMAR JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLAUDINO 

BORTOLANZA - MT0021716A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/04/2018 Hora: 16:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ALLANKLEY LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIA KYOKO KOCHI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ALVES CAMARA E CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JAIRO 

GEHM - MT0016063A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 10/04/2018 Hora: 13:20, sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020053-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA STEFFANY BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020053-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA STEFFANY BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MANOELA RODRIGUES DA SILVA - MT0022280A 

para que apresente os dados bancários para transferência dos valores, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RUAS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Robson Oliveira Costa (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WEILY 

SILVA SANTOS - MT0014572A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/04/2018 Hora: 16:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/04/2018 

Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANNY RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

Data: 04/04/2018 Hora: 15:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA BORTOLANZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLAUDINO 

BORTOLANZA - MT0021716A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/04/2018 Hora: 16:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 
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04/04/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE DILL TARTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/03/2018 Hora: 10:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ESMERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELIAS DE OLIVEIRA CORTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE MOURA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 12:20, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SENHORINHA GONCALVES NUNES (REQUERIDO)

JOAO GERONIMO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE DONIZETE NUNES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/04/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NETO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIO 

DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/02/2018 Hora: 12:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH PAGLIARI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 21 DE ABRIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDRE 

LUIS RICARDO BARROS - PB21990, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/02/2018 Hora: 12:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRISCILA CESAR PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 14:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 12:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8010277-51.2017.811.0008 Pólo ativo: IVAIRSON TORRES Pólo 

Passivo: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência, a fim de que a parte 

autora seja intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada 

da continuidade do email apresentado na inicial, ou seja, que encaminhou 

para a ré os dados solicitados, e apresentar as próximas seis faturas 

após o email, quais sejam, do mês de fevereiro a julho de 2017. Decorrido 

o prazo, com ou sem apresentação, retornem os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 
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Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABI SIFUENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 Hora: 16:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 13:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2018 

Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 13:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERREIRA MAIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados ANDERSON 

ADIEL POSTAL - MT0011844A e ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - 

MT0012826A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 21/03/2018 Hora: 16:20, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO NEVES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DAMASO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/03/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENY CRISTINA LIMA SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados ANDERSON 

ADIEL POSTAL - MT0011844A e ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - 

MT0012826A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 23/03/2018 Hora: 13:40, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - 

MT0002025A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/03/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOURADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados ANDERSON 

ADIEL POSTAL - MT0011844A e ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - 

MT0012826A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 23/03/2018 Hora: 14:00, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2018 

Hora: 16:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KATIA GARDIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 15:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000164-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEANGELA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O, WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS 

SANTOS - MT0017066Apara que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 18/04/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PRISCILA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/03/2018 Hora: 16:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON I, F, SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIO AILTON DA CUNHA - GO39787 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/04/2018 

Hora: 16:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010693-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILGRAN CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para 

manifestar nos autos, indicando os dados bancários para transferencia 

dos valores, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PRISCILA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 12:20 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão, no caso de ausência do requerido, e contumácia seguida de 

extinção do processo, no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - MT24172/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018 Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENA APARECIDA RIBEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIO 

DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/02/2018 Hora: 12:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202376 Nr: 5159-07.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Mendes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Intimação dos advogados referente ao despacho

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000903-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000903-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANALICE PEREIRA BRITO 

Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante 

que sacou no caixa eletrônico do reclamado a quantia de R$290,00 

(duzentos e noventa reais), no entanto ao tentar efetuar o pagamento de 

uma fatura na lotérica, teve conhecimento que uma das notas de R$50,00 

(cinquenta reais) era falsa, e ao retornar a agência bancária o valor foi 

trocado por uma verdadeira. O reclamado na contestação, aduz que é 

dever de todos conferir a veracidade das notas, e que o reclamado 

resolveu a situação trocando a nota para a parte autora, de modo que 

requer a improcedência da inicial. Pois bem, verifico que ser incontroverso 

que a parte autora efetuou o saque de nota falsa na agência do 

Reclamado, inclusive trocando o valor por uma nota verdadeira ao 

dirigir-se novamente a agência, fato confirmado pela ré na contestação. 

Considerando que o Banco réu restituiu o valor devido a parte autora, 

poderá ser reduzido o quantum danoso, porém estes não poderão ser 

eximidos, tendo em vista que foi causado constrangimento a parte autora, 

onde poderia até ser responsabilizada por crime em decorrência da 

negligência do banco. 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da empresa 

Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA 

ELETRÔNICO). SAQUE. NOTAS FALSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO, NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO. 

QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A liberação de 

notas falsas em terminal de auto-atendimento (caixa eletrônico) configura 

falha na prestação do serviço da instituição financeira, causando dano de 

ordem moral ao cliente. Indenização por dano moral devida, em montante 

que atenda à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento 

ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma 

contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela parte 

autora por parte do Réu (efeito pedagógico da medida), além de 

considerar a repercussão do dano e a condição econômica do seu 

causador. Valor que atende a tal equação, devendo ser mantido. 

Sentença mantida. Apelo improvido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0000619-36.2009.8.05.0183, Relator (a): Telma Laura Silva 

Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017 ) (TJ-BA - APL: 

00006193620098050183, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017) Os danos morais deverão 

ser reconhecidos em virtude do dissabor experimentado por aquele que 

apresenta nota que ignorava ser falsa, correndo o risco de ser 

reconhecido como agente de crime. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado ITAU UNIBANCO S.A. a pagar a 

quantia de a pagar quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais ao Reclamante ANALICE PEREIRA BRITO 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001021-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVONE JOSEFINA 

BORTOLANZA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 
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interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora alega que possui uma linha telefônica da Reclamada na 

modalidade pré-paga, e que sempre que coloca créditos rapidamente eles 

expiram, e ao entrar em contato com a Reclamada a mesma informou que 

se tratava da contratação de canais de assinaturas, porém solicitou o 

cancelamento, pois não havia contratado os serviços. No entanto, a Ré 

sempre volta a instalar tais serviços e descontar o credito do autor sem 

sua solicitação novamente. E ainda o autor sofre com a constante falha na 

prestação do serviço, pois sempre esta sem sinal de telefonia. Na 

contestação, a Reclamada alega que a contratação dos serviços ocorreu 

por autorização do autor que deve enviar mensagem ou ligar solicitando 

os serviços, bem como que os serviços são prestados por terceiros 

alheios a parte Reclamada que não pode ser responsabilizada, sendo 

ainda que o pedido de cancelamento é realizado no próprio aparelho, 

requerendo a improcedência na inicial. Alega ainda que o fato de ser 

descontados créditos de seu celular não enseja caracterização em danos 

morais. Entendo que caberia a reclamada apresentar a comprovação da 

adesão da parte autora pelos serviços, ou o protocolo de atendimento 

informado nos autos pela autora, tendo em vista a vulnerabilidade e 

hipossuficiência da parte autora com relação à ré. Desse modo, entendo 

que a Reclamada agiu de forma ilegal em cobrar por serviços não 

solicitados pela autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviços, onde incumbe a ré a responsabilidade objetiva, ou seja, 

independentemente de culpa nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Com efeito, a parte autora não apesar de comprovar os 

descontos indevidos, não comprovou os valores dos créditos inseridos, 

assim, entendo que os pedidos de danos materiais não podem ser 

acolhidos. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à 

titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

ter seus créditos descontados indevidamente, obrigando à entrar em 

contato com a Reclamada para cancelar serviços não contratados, 

configura abalo diverso de mero dissabor. Entendo que as ligações com o 

atendimento ao cliente oferecidos atualmente pelas Empresas Telefônicas 

é vexatória, pois necessário que o consumidor efetue várias ligações para 

conseguir resolver o problema, e ainda muitas vezes não consegue 

resolver como no caso dos autos. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral ao reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a 

respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas, 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. JOGOS ONLINE. EXPIRAÇÃO DOS CRÉDITOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CALL CENTER INEFICIENTE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c com 

indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada proposta por 

JUSSARA RIBEIRO DA ROSA FONTOURA, em face de CLARO S/A, na 

qual a autora alega, em síntese, que é cliente da operadora ré, usuária de 

plano pós pago no valor fixo mensal de R$ 17,50, quando no mês de maio 

de 2014 percebeu que seus créditos expiravam sem que houvesse 

utilização de qualquer serviço. Sustentou que em contato com a 

operadora, foi informada de que os descontos referiam-se a serviços de 

jogos on-line fornecidos por terceiros, os quais não foram contratados, 

sendo instruída a enviar a palavra SAIR para o número 49602 objetivando 

cancelar os serviços, bem como cobranças indevidas. Aduziu ainda, 

mesmo após entrar em contato com a operadora e seguir as instruções 

para o cancelamento, os descontos persistiram diariamente, ocasionando 

diversas ligações para o call center da requerida, indicando os protocolos, 

para por fim aos descontos dos créditos, porém, não logrou êxito. Por fim, 

requereu liminarmente a cessação das cobranças indevidas por serviços 

não contratados, vez que o número é destinado a uso profissional, bem 

como requereu indenização por danos morais. Sobreveio sentença 

julgando improcedente a presente reclamação com resolução do mérito, 

com lastro no artigo 269, inc. I do código de processo civil. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, também julgou improcedentes, 

por entender que a situação narrada não se adequa ao documento ? ata 

notarial ? juntada aos autos. Revogou-se os efeitos da tutela antecipada. 

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado alegando em sede 

de preliminar a nulidade de sentença face à insuficiência de 

fundamentação e contradição. Requereu sucessivamente a reforça da 

sentença para condenar a empresa ré ao pagamento dos danos morais. A 

recorrida apresentou contrarrazões ao mov 71.1 sustentando que os 

serviços questionados não foram prestados pela Claro, conforme consta 

em ata notarial, bem como que a autora não provou os fatos constitutivos 

de seus direitos. Pugnou pela manutenção da sentença. É o indispensável 

a ser relatado. 2. VOTO Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, o presente recurso merece ser conhecido. Sem razão 

a alegação de nulidade da sentença ante falta de fundamentação. 

Analisando os autos, verifica-se que o juiz a quo ao formular sua decisão 

levou em consideração as provas anexadas e embasou sua 

fundamentação no exposto pelas partes. Ademais, o julgado se deu em 

conformidade com a livre apreciação das provas e o livre convencimento 

motivado do juiz, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os 

pontos levantados, mas sim apenas aqueles imprescindíveis para 

conclusão da lide. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. (...) . ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO 

CPC. AUSÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. AÇÃO 

RESTITUITÓRIA. LEI 11.457/2007. FNDE E UNIÃO. (...) I. No que tange ao 

Recurso Especial da União, é indubitável que o acórdão ora atacado 

abordou todos os pontos necessários à composição da lide, ofereceu 

conclusão conforme a prestação jurisdicional requerida, encontra-se 

alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o 

entendimento adotado e desprovido de obscuridades ou contradições. II. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, não há omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado, quando se resolve a controvérsia de maneira 

sólida, fundamentada e suficiente e apenas se deixa de adotar a tese do 

embargante. Precedente. Inocorrência, no caso, de violação ao art. 535, II, 

do CPC. (...) (REsp 1514187/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015) (grifei) 

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença. No mérito, assiste 

razão a recorrente. Primeiramente, verifica-se que o presente caso é uma 

típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de 

consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, é assegurada ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

No caso concreto, a parte autora produziu mínima prova dos fatos 

constitutivos de seus direitos, conforme dispõe o artigo 333, I do CPC, eis 

que juntou as faturas que comprovam a relação jurídica entre as partes, 

inúmeros protocolos do call center da requerida e a ata notarial que 

comprova a cobranças dos serviços. Por outro lado, a empresa ré 

ofereceu contestação ao mov 30.1 na qual não se desincumbiu 

satisfatoriamente do ônus da prova que lhe cabia, limitando-se em alegar 

que todos os valores referem-se a serviços devidamente contratados, 

mas não juntou aos autos as cópias das gravações em que a autora alega 

não ter contratado os serviços, e solicitando o cancelamento, bem como 

não comprovou que os serviços foram contratados e utilizados. Assim, 
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resta configurada a falha na prestação de serviços, onde incumbe a ré a 

responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

?Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.? Saliente-se que o dever da empresa ré consiste em cancelar a 

cobrança dos serviços imediatamente após a reclamação, indicada nos 

protocolos, sendo plenamente possível, mesmo porque tal procedimento 

foi adotado em cumprimento da liminar, conforme exposto em telas 

comprobatórias na contestação. Em que pese as cobranças serem 

registradas na ata notarial em nome de terceiros, isso não afasta a 

responsabilidade da ré que compõe a cadeia de fornecedores. Ademais, 

as ineficiência do call center e a cobrança por serviço não solicitado atrai 

a inteligência dos Enunciados 1.6 e 1.8 desta Turma Recursal, na forma 

que segue: Enunciado N.º 1.6- Call center ineficiente ? dano moral: 

Configura dano moral a obstacularização, pela precariedade e/ou 

ineficiência do serviço de call center, por parte da empresa de telefonia, 

como estratégia para não dar o devido atendimento aos reclamos do 

consumidor. Enunciado N.º 1.8? Cobrança de serviço não solicitado ? 

dano moral - devolução em dobro: A disponibilização e cobrança por 

serviços não solicitados pelo usuário caracteriza prática abusiva, 

comportando indenização por dano moral e, se tiver havido pagamento, 

restituição em dobro, invertendo-se o ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, visto que não se pode impor ao consumidor a prova de 

fato negativo. Com tais considerações, passo a discorrer sobre a fixação 

do quantum indenizatório a título de danos morais. Resta consolidado, 

tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a 

fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio 

da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso 

concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o 

grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter 

pedagógico. E, nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), adequa-se às finalidades do instituto, às 

peculiaridades do caso concreto, bem como aos padrões estabelecidos 

por esta Turma Recursal em casos análogos. Tal valor deve ser corrigido 

pela média no INPC/IGPM a partir da data da decisão condenatória do juízo 

a quo, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 

conforme Enunciado nº 12.13, ?a?. No que tange aos serviços, deve à 

parte reclamada que proceder o cancelamento das cobranças de serviços 

não contratados, contestados pela autora. Nesse sentido, o voto é por dar 

provimento ao recurso apresentado, reformando a sentença para 

conceder a indenização por danos morais e o cancelamento das 

cobranças. Diante do êxito do recurso, não há condenação em custas e 

honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, decidem os juízes desta Turma Recursal, por 

unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo Senhor Juiz Leo 

Henrique Furtado (votante) e dele participaram e votaram as Senhoras 

Juízas Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso e Fernanda Bernert 

Michielin (relatora). Curitiba, 03 de setembro de 2015. FERNANDA 

BERNERT MICHIELIN Juíza De Direito Substituta Diante do exposto, decidem 

os juízes desta Turma Recursal, por unanimidade, em CONHECER E DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0020767-60.2014.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernanda 

Bernert Michelin - - J. 09.09.2015) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS E NÃO DETALHADOS. CHIP. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Caracterização de dano moral puro. Quantum indenitário 

arbitrado na sentença majorado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70052793650, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 27/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70052793650 RS , Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) É cediço que, para a fixação do valor 

da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada CLARO S.A., a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante IVONE JOSEFINA BORTOLANZA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DETERMINO que a parte Reclamada 

cancele todas as cobranças de jogos, mensagens, músicas, noticias, ou 

qualquer outro tipo de serviço que desconte crédito da parte autora 

indevidamente, vez que provado a ilegalidade das cobranças. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000937-08.2017.811.0004 Pólo Ativo: OIAMITA MOREIRA DE 

ANDRADE Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E MATERIAIS, onde afirma a parte autora em resumo, que em março de 

2017, solicitou a alteração do seu plano para um mais acessível, no 

entanto todos meses subsequentes estavam vindo a fatura com o valor 

maior que contratado, e ainda existia a cobrança de serviços não 

solicitados. Na contestação, a Reclamada alega que as cobranças de 

serviços citadas pela autora são incluídas no plano, ou seja, retirando os 

serviços não se altera o valor do plano, e quanto ao plano da autora, vem 

mais caro tendo em vista a sua utilização. Pois bem, ainda que devido a 

inversão do ônus da prova, entendo que as partes não podem se 
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desincumbir de apresentar as provas mínimas suficientes para comprovar 

seu direito. Dessa forma, a parte autora não comprova em nenhum 

momento que o valor do plano pactuado era o informado na inicial, sendo 

certo que não apresenta a conta detalhada, apresenta somente a folha 

inicial da fatura, desse modo não fazendo prova de suas alegações, tendo 

em vista que se altera o valor do plano e continua utilizando-se na mesma 

proporção os serviços, é inevitável o aumento da fatura, vez que o novo 

plano não satisfaz as necessidades da autora. Ainda, quanto aos 

serviços mencionados pela autora, da mesma forma não apresenta sua 

origem na fatura, visto que apresentou sua fatura parcial. Assim, não 

poderá ser acolhido os pedidos de danos materiais. 3.1. DANOS MORAIS 

Para a comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as 

condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, 

à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração 

da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos 

oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se observa, 

nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano 

moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou no campo 

da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução 

passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de 

convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

é o responsável pelo fortuito sofrido pela parte autora, visto que a parte 

autora com a sua inadimplência deu causa a todo o ocorrido. Não se pode 

esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano 

moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, 

em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”, expressando claramente que pode ser 

objeto de reparação o chamado dano moral. Nesse sentido, forçoso 

reconhecer a inexistência de danos morais, tendo em vista que não restou 

provado o dano, nos termos do artigo 373, I do CPC. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Revogo liminar concedida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000957-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: HELIO DE OLIVEIRA LIMA 

Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora aduz 

em resumo que solicitou o cancelamento do seu plano de telefonia, porém 

continua recebendo mensalmente a cobrança, não cumprindo a reclamada 

com o pedido do autor em cancelar os serviços. A Reclamada na 

contestação impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que os 

serviços encontram-se em pleno funcionamento. Pois bem, o autor 

comprova a solicitação de cancelamento através dos protocolos 

informados, sendo certo que a reclamada não cumpriu com a solicitação, 

sendo certo que os pedidos iniciais poderão ser acolhidos ante a falha na 

prestação do serviço da ré. 3.2 DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 
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consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida , bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante HELIO DE OLIVEIRA LIMA valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexiste o contrato entre as partes, 

referente ao objeto em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BORTOLANZA ZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, menciona que prestou efetivamente os serviços e que não 

existe responsabilidade da requerida. 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. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula. Não faz especificações em sua peça de que 

fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material 

não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000625-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIA SANTANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamadas 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 
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IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGBERTO DE TOLETO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001089-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO EGBERTO DE 

TOLETO RIBEIRO Pólo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora 

alega em síntese que adquiriu uma passagem para a data de 22.08.2017, 

para viagem em 15.09.2017, no entanto em 10.09.2017 percebeu que 

adquiriu passagem com percurso errado, visto que as intenção era sair de 

BARRA DO GARÇAS/MT com destino à CUIABA/MT, e adquiriu CBA/BG. 

Desse modo, solicitou a alteração da passagem, ao seria cobrado o valor 

da taxa de R$230,00, e não concordando optou pela cancelamento da 

passagem, ao qual também foi cobrada a referida taxa, porém como a 

passagem custou R$189,80, ficou por esse valor, não recebendo o autor 

a devolução do valor pago. Na contestação, em resumo alega a reclamada 

que no site está devidamente previsto a cobrança em epigrafe, não 

podendo o autor alegar desconhecimento da referida cobrança, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, a analise do presente feito não 

demanda maiores provas, tratando-se de prova documental, não havendo 

necessidade de realização de instrução. Neste caso, em simples 

verificação ao site da ANAC (www.anac.gov.br), podemos confirmar que 

o período que permite alteração ou cancelamento das passagens sem 

ônus para o consumidor é de 24 horas, sendo certo que o autor buscou a 

troca/cancelamento após 18 dias da compra, não havendo portanto 

qualquer responsabilidade da reclamada em isenta-lo da referida 

cobrança. Com efeito, o site da ré descreve as taxas, não havendo 

nenhuma cobrança indevida, assim, não está a reclamada obrigada a 

restituir nenhuma quantia ao autor. 3.1. DANOS MORAIS Para a 

comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as 

condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, 

à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração 

da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos 

oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se observa, 

nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano 

moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou no campo 

da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução 

passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de 

convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

é o responsável pelo fortuito sofrido pela parte autora, visto que a autora 

não observou os prazos estipulados para efetuar troca/cancelamento das 

passagens, não podendo a reclamada permanecer no prejuízo por erro do 

autor. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da 

órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, tendo em vista que 

não restou provado o dano, nos termos do artigo 373, I do CPC. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001552-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALDISIO DOMINGOS 

DOS SANTOS Pólo Passivo: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 
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fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde em resumo, aduz a parte autora que 

adquiriu um aparelho celular na empresa reclamada no valor de 

R$1.559,00, sendo efetuado a compra através do financiamento do Banco 

Losango em 15 parcelas de R$182,08. Aduz que efetuou o pagamento de 

10 parcelas, e se deu conta da venda casada tendo em vista que o valor 

pago já superou o valor do produto original, de forma que requer a 

restituição do valor que entende ser indevido. Na contestação, a 

Reclamada alega ilegitimidade, tendo em vista que a compra foi realizada 

através do Banco Losango, e no mérito apresenta contrato que comprova 

a legitima contratação por parte do autor. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte autora, venda casada trata-se de uma situação em 

que o consumidor tem embutido em sua compra algum outro produto ou 

serviço que não tem relação com o produto adquirido. No caso, conforme 

contrato apresentado pela reclamada, o autor efetuou a sua compra 

através do financiamento do Banco Losango, fato confirmado pelo próprio 

autor na inicial, de modo que evidente que contrato de financiamento 

existem a incidência de juros, que muitas vezes são quase ou maior que o 

dobro do produto. Entendo que a forma de compra do autor, foi legitima, 

não existindo nenhuma cobrança indevida ou venda casada. 3.1. DANOS 

MORAIS Para a comprovação do dano moral, é imprescindível que reste 

provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à 

personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a 

demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com 

os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se 

observa, nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização 

por dano moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou 

no campo da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). 

A solução passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras 

de convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

incorreu em nenhum a atitude indevida, sendo legitima a compra realizada 

pelo autor. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está 

fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 

5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”, expressando 

claramente que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, tendo 

em vista que não restou provado o dano, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma retirou relógio sem comunicado e deixou o autor sem energia. Em 

contestação, a requerida, em síntese, que a autora não produziu prova 

dos seus argumentos, que usou de exercício regular de direito, que não 

houve falta de energia e que se responsabiliza até o ponto da entrega, e 

que refuta danos morais querendo caracterizar mero aborrecimento. Indo 

para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é 

evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a falta 

de energia e a retirada de seu padrão. A ré, por sua vez, não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Isso comprova com evidencia o 

defeito na prestação de serviço. Sobre os danos morais, existindo um 

lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de 

serviço deve ser reparado. Não havendo elementos materiais, o dano 

deve se restringir a esfera de danos morais. Neste passo, temos que a lei 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço, ante as varias 

provas de protocolos insertos nos autos. b) reconhecer a procedência 

jurídica do pedido para determinar a requerida que mantenha a liminar 
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concedida em todos os seus termos, tornando todos seus efeitos 

definitivos. c) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do 

ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 13 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000720-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIONES MATEUS DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A parte autora, ausentou-se da 

audiência de conciliação, posteriormente seu patrono apresentou 

justificativa de que o autor estaria preso, pugnando pela extinção da ação. 

O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da 

parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. 

Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em audiência e 

ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir. 

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 267, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 15 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARINA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001245-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEUZA MARINA DOS 

SANTOS GONCALVES Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINARIA TRABALHISTA PARA 

COBRANÇA DE INSALUBRIDADE, ATS (ADICIONAL TEMPO SERVIÇO) E 

LICENÇA PREMIO, onde a autora aduz que trabalhou como auxiliar de 

enfermagem no período de 01.01.2002 a 31.03. 2017, sendo que somente 

em maio/2016 começou a receber insalubridade, pugnando pelo 

recebimento das verbas dos últimos cinco anos. Quanto ao adicional de 

tempo serviço, aduz nunca ter recebido e não ter gozado/recebido sua 

licença prêmio. O MUNICIPIO na contestação aduz que conforme laudo 

apresentado pela própria autora foi autorizado o pagamento da 

insalubridade a partir de abril/2016, sendo recebido pela autora a partir de 

maio/2016, não havendo que se falar em cobranças retroativas. Bem 

como que a autora não faz jus ao recebimento do adicional de tempo de 

serviço, pugnando pela improcedência da inicial, não mencionando quanto 

ao pagamento da licença prêmio. Pois bem, em analise aos fatos e 

documentos constantes no processo, verifico que os pedidos da parte 

autora merecem parcial procedência. No que tange ao pedido da licença 

prêmio, a Reclamada não comprova o pagamento das 03 licenças devidas 

pela autora, sendo que estes são devidos na forma simples, conforme 

segue. Pois bem, a matéria em questão está pacificada no Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor tem direito de converter, 

em pecúnia, as licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro 

quando de sua aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR 

PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A jurisprudência do STJ pacificou a 

matéria no sentido ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena 

de configurar enriquecimento ilícito.3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011.) 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO 

APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público aposentado a conversão 

em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante a vedação ao 

enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes.2.(...).(AgRg no 

AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 

21/10/2011.) A propósito, a Turma Recursal Única já confirmou decisões 

desse Juizado acerca deste tema: RECURSO INOMINADO - JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - 

LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA 

- APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS 

LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a 

autora poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas 

sim a partir da aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não 

usufruiu dos períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não 

foram computados em dobro quando da aposentadoria, os referidos 

períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. 

(RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). Dessa forma, é possível a 

conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruída pelo(a) 

servidor(a) público(a), devendo ser recompensada com a devida 

conversão, pois, do contrário, estaria se admitindo o enriquecimento sem 

causa da Administração. A vasta documentação trazida aos autos pela 

parte autor comprovam seu direito ao recebimento dos 03 (três) meses de 

licenças-prêmios referentes aos quinquênios 2002/2007, 2007/2012 e 

2012/2017 que devem ser convertidos em pecúnia, totalizando o valor de 

valor de R$5.870,77 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e setenta e sete 

centavos), considerados o salário da autora no ano de 2017. Quanto aos 

pedidos de ATS por tempo de serviço, entendo que a autora não logrou 

êxito em comprovar sua legalidade, pois em 2005, o adicional foi extinto em 

razão do plano de carreira estabelecido pelo município, assim a autora não 

faz jus ao recebimento. Ainda quanto ao pedido de insalubridade, é 

correto a observação da reclamada que a autora devidamente começou a 

receber quando instituído pelo Município, sendo certo que não fará jus de 

recebimento retroativo. Ainda, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

o pedido de recebimento de verbas insalubres não poderá ser acolhido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR O MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS/MT a pagar o montante referente R$5.870,77 (cinco mil, 
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oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros 

moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação.. B) 

Sugiro improcedência dos pedidos de adicional por tempo de serviço e 

insalubridade. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012695-93.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOAO RUFINO DA SILVA 

Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000974-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIO FLAVIO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, por ter 

protocolado o processo em comarca errada, assim,entendo que o pedido 

poderá ser acolhido: De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000943-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO ADENNIS LOPES 

SILVA Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio defiro a retificação do 

nome da reclamada de OI S/A para OI MOVEL S/A. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 
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interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

oriunda do plano de TV que o autor possuía. Importante salientar que ainda 

que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para comprovar a 

origem do debito, porém, pelo extrato de negativação da parte autora, 

verifico que possui outras negativações, onde por não hver discussão da 

legitimidade, entendo ser devido, de modo que também reputa-se cobrança 

legitima. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, 

forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FLUVIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000809-85.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCIO FLUVIO SILVA 

SANTOS Pólo passivo OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio defiro a retificação do 

nome da reclamada para OI MOVEL S/A. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que únicos contratos que possui com a ré estão sendo 

devidamente pagos, desconhecendo o contrato da origem do débito. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

impugnando genericamente as alegações do autor, aduzindo que o 

contrato é licito, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato assinado pela parte autora. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 
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pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado 

OI MOVEL S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MARCIO 

FLUVIO SILVA SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000894-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE PIRES DE MORAES 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO VITOR PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000769-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO VITOR 

PEREIRA DA COSTA Pólo Passivo: OI MÓVEL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, e em analise aos 

documentos apresentados na contestação, não verifico comprovação da 

legalidade da cobrança discutida neste processo, de modo que não vejo 

motivo para não acolher o pedido da autora. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000941-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARIA DE 

SOUZA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEME RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010615-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALTEME RODRIGUES 

ALVES DE ARAUJO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 
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teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de DECLARATORIA DE INEXISTENCIA 

DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em resumo que 

esta indevidamente sendo cobrada na fatura de dezembro/2016 por uma 

quantia indevida, conforme faz prova pelo relatório de consumo em anexo. 

Na contestação, a Reclamada alega em preliminar a incompetência em 

razão de necessidade de pericia, e no mérito alega que a leitura do 

medidor da parte autora é realizado de forma diversa por ser zona rural, 

então alguns meses o consumo é computado com base nos consumos 

anteriores, e realiza a leitura foi verificado o consumo constante na fatura, 

não havendo nenhum erro da reclamada. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que pelos documentos anexados 

ao processo, verifico que o consumo do autor sempre manteve média 

abaixo de 100Kw, não sendo justificável o consumo em 4.338 Kw. É certo 

que as concessionárias são obrigadas a prestar um serviço eficiente e 

adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal e 22 

do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a verificação da 

regular leitura do medidor é responsabilidade da Reclamada, sendo certo 

que não provado nenhuma atitude irregular do autor, não é devido que o 

mesmo pague pela má prestação do serviço da Ré. Assim, evidente que a 

cobrança da fatura do mês de dezembro de 2016, foi indevida tendo em 

vista que o consumo registrado é superior a média da parte autora. 3.1. 

DO DANO MATERIAL Considerando que a parte autora efetuou o 

pagamento do valor indevido em parcelas cobradas mensalmente nas 

faturas, entendo que deve ser restituída em dobro da quantia de 

R$2.275,95 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos). 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte autora apesar de 

ter demandado de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, 

necessitando ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral, pois 

ainda restou evidente a falha na prestação do serviço, visto que a 

cobrança não é devida. Havendo o ato ilícito, e verificado que a 

concessionária atua de forma ilegal e abusiva para obter pagamento de 

suposto débito pretérito coagindo o usuário ao pagamento, sob pena de 

suspensão do fornecimento de energia e negativação indevida, no caso 

dos autos, o prejuízo moral sofrido pela parte Reclamante é inconteste. 

Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. LIGHT. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO. 1. Prova pericial contundente ao afirmar que as faturas dos 

meses de setembro/2005 a agosto/2008 não condizem com a média de 

energia elétrica consumida na residência da autora/apelada. Com acerto, a 

sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de danos materiais 

consistentes na devolução dos valores que ultrapassaram a 171 

Kwh/mês no período impugnado. 2. A autora foi compelida pela ré a 

assinar termo de confissão de dívida, para evitar a interrupção de serviço 

essencial. 3. Dever de indenizar decorrente da falha na prestação do 

serviço. 4. Juros moratórios contados a partir da citação, nos termos do 

art. 405 do CC e da recente jurisprudência do STJ. 5. Precedentes do STJ 

e do TJRJ. 6. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ -  APL:  00030712320088190067  RJ 

0003071-23.2008.8.19.0067, Relator: DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Data de Julgamento: 09/10/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, 

Data de Publicação: 06/12/2013 16:20) Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante VALTEME RODRIGUES ALVES DE 

ARAUJO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ R$2.275,95 

(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

em dobro, ao autor, à titulo de dano material, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001023-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001023-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA e 

outros (1) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 
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Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, os Reclamados apresentam documentos e contrato que 

comprovam a origem da divida. Com efeito, comprovado a origem do 

débito, entendo que a Reclamada não pode ser responsabilizada, pois não 

incorreu em atitude ilícita. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HETHERJHON MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000996-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: HETHERJHON 

MAUERVERCK Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu. O Reclamado na contestação aduz que 

a parte autora possuía um contrato de empréstimo com o banco e deveria 

ter se dirigido com o comprovante de pagamento na agência que a 

negativação seria excluída, de forma que requer a improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico 

que se a divida estava quitada, caberia a reclamada não incluir o nome do 

autor nos órgãos restritivos, não necessitando que o autor dirigir-se até a 

agência. Verifico que o autor possui outra negativação posterior que 

também está sendo discutida judicialmente, de modo que caberá a 

aplicação dos danos morais nesta ação. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. É a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do 

credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o 

pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, 

gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido 

pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - 

Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 
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já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DO BRADESCO S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

HETHERJHON MAUERVERCK, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001180-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA DOS ANJOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 
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que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 
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TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVALDO GOMES NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000952-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: EMIVALDO GOMES NERIS 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

sendo que verifico que ambas as partes não compareceram à audiência 

de conciliação, sob alegação de possível acordo extrajudicial, assim, 

entendo que o pedido poderá ser acolhido: De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001227-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISCO FERREIRA 

DE ORLANDO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 22.08 a 27.08.2017, permaneceu sem energia em toda a região de 

General Carneiro, causando prejuízos, assim pleiteia a condenação moral 

da empresa. Na contestação, a Reclamada alega que se houve 

interrupção de energia, foram por causas externas que a empresa não 

tem como apurar, sendo que não foram provados danos morais ou 

materiais, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem, verifico que 

a(s) parte(s) autora(s) pleiteia receber danos morais em decorrência da 

queda de energia ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, 

como tem decidido a Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre 

várias pessoas simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas 

para determinar a caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ressalte-se que 

isso não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, 

mas quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo 

que de maneira mínima a extensão do dano moral que alega, e não 

mencionar o dano ocorrido de forma geral como apresentado no presente 

autos. Ainda, verifico que os documentos trazidos aos autos para 

comprovação do defeito de fornecimento de energia elétrica, não está em 

nome da parte autora, sendo certo que cada situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna, de modo que não sendo cabível a 

realização de pericias em sede dos Juizados Especiais, entendo que 

caberia a autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o 

que não o fez. E ainda, quanto aos danos materiais, estes também não 

restaram configurados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010768-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ROSA 

GONCALVES BRANDAO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora que entre os dias 12.11 a 14.11.2016, permaneceu sem energia em 

sua residência causando a perda da produção de ovos de sua granja, 

pugnando pela condenação da reclamada na condenação material e moral. 

A empresa Reclamada na contestação alega que não restou comprovado 

qualquer interrupção de energia, de modo que os pedidos da parte autora 

não podem ser acolhidos. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). No caso, não resta provado que houve a interrupção de 

energia, ou que caso tenha havido a interrupção não ocorreu em toda a 

região da autora. Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, sendo certo que a parte autora não 
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provou a produção de ovos e o prejuízo sofrido conforme narrado na 

inicial. Ainda, verifico que os documentos trazidos aos autos para 

comprovação do fornecimento de energia elétrica da parte autora (fatura), 

não está em nome da parte autora, sendo certo que cada situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna, de modo que não sendo cabível a 

realização de pericias em sede dos Juizados Especiais, entendo que 

caberia a autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o 

que não o fez. E ainda, quanto aos danos materiais, estes também não 

restaram configurados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010818-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALDEIR DA SILVA 

FERREIRA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 27.12.2016 houve a 

interrupção da sua energia, permanecendo por mais de cinco dias sem 

energia, mesmo estando com suas faturas em dias, conforme números de 

protocolos em anexo, e que diante da queda de energia, a sua televisão 

foi queimada. . Na contestação, a Reclamada alega que não houve 

comprovação de suspensão do fornecimento da energia, e por este 

motivo os pedidos iniciais devem ser rejeitados. Pois bem, em que pese as 

alegações da Reclamada, verifico que a autora comprova através das 

faturas anexadas ao processo, que a rede elétrica de sua residência está 

em sua titularidade, de modo que a suspensão resta indevida, vista que as 

faturas estavam com pagamento em dia. No caso, com os números de 

protocolos apresentados pela autora, por si só, já comprovam as inúmeras 

tentativas de resolução do problema sofrido pela autora, e o defeito da 

prestação do serviço. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. No presente 

caso, resta comprovada a culpa do agente na demora em restabelecer a 

energia da autora, ainda que tenha sido interrompida por fatores externos. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial) e elenca na inicial o sofrimento causado pela falta de 

energia. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, a Ré não prestou o 

atendimento devido ao consumidor, atitude intolerável, visto que a enrgia 

trata-se de um serviço essencial. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Quanto aos danos materiais, entendo que a parte 

autora não comprova a queima do aparelho de TV, vez que somente a foto 

não comprova o defeito, caberia a autora ter apresentado um laudo 

pericial, o que não o fez, não podendo os pedidos de danos materiais ser 

acolhidos. 3.1 . DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se 

ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano 

de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 
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assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ALDEIR DA SILVA FERREIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010862-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: BRUNA MARIANO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR 

DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita o Reclamante em resumo que solicitou junto a ré documento a fim 

de efetuar sua transferência, quais sejam, atestado de vinculo, histórico 

escolar I e II e plano de ensino das disciplinas, e com isso foi cobrado a 

taxa de R$315,00 (trezentos e quinze reais) onde somente seria liberado 

os documentos após o pagamento, o que entende ser indevido. Na 

contestação, a Reclamada alega em preliminar incompetência, e no mérito 

que trata-se de uma instituição privada, onde todos os serviços prestados 

são mediante pagamento, e que tais estão devidamente previsto no 

contrato da instituição, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

verifico que a Reclamada em nenhum momento agiu indevidamente, tendo 

em vista que trata-se de uma Faculdade Particular, de modo que todos os 

serviços prestados são cobrados, dessa forma, entendo que não houve 

cobrança indevida, visto ainda que existe previsão contratual de todas as 

cobranças. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, visto 

que o autor deu causa aos fatos. É certo que a Constituição Federal, em 

seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, 

expressando claramente que pode ser objeto de reparação o chamado 

dano moral, o que não se verifica na presente ação. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 387, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010863-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS DA SILVA 

FERREIRA Pólo Passivo: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO 

SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 
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alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante em 

resumo que solicitou junto a ré documento a fim de efetuar sua 

transferência, quais sejam, atestado de vinculo, histórico escolar I e II e 

plano de ensino das disciplinas, e com isso foi cobrado a taxa de 

R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) onde somente seria 

liberado os documentos após o pagamento, o que entende ser indevido. 

Na contestação, a Reclamada alega em preliminar incompetência, e no 

mérito que trata-se de uma instituição privada, onde todos os serviços 

prestados são mediante pagamento, e que tais estão devidamente previsto 

no contrato da instituição, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, verifico que a Reclamada em nenhum momento agiu indevidamente, 

tendo em vista que trata-se de uma Faculdade Particular, de modo que 

todos os serviços prestados são cobrados, dessa forma, entendo que 

não houve cobrança indevida, visto ainda que existe previsão contratual 

de todas as cobranças. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna, visto que o autor deu causa aos fatos. É certo que a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, 

expressando claramente que pode ser objeto de reparação o chamado 

dano moral, o que não se verifica na presente ação. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 387, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CHARER AHMAD FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010825-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: YASMIM CHARER 

AHMAD FAYAD Pólo Passivo: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO 

SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante em 

resumo que solicitou junto a ré documento a fim de efetuar sua 

transferência, quais sejam, atestado de vinculo, histórico escolar I e II e 

plano de ensino das disciplinas, e com isso foi cobrado a taxa de 

R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) onde somente seria 

liberado os documentos após o pagamento, o que entende ser indevido. 

Na contestação, a Reclamada alega em preliminar incompetência, e no 

mérito que trata-se de uma instituição privada, onde todos os serviços 

prestados são mediante pagamento, e que tais estão devidamente previsto 

no contrato da instituição, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, verifico que a Reclamada em nenhum momento agiu indevidamente, 

tendo em vista que trata-se de uma Faculdade Particular, de modo que 

todos os serviços prestados são cobrados, dessa forma, entendo que 

não houve cobrança indevida, visto ainda que existe previsão contratual 

de todas as cobranças. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna, visto que o autor deu causa aos fatos. É certo que a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, 

expressando claramente que pode ser objeto de reparação o chamado 

dano moral, o que não se verifica na presente ação. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 387, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010534-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: RONIA MARIA DE JESUS 

CAMPOS Pólo Passivo: BANCO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 
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responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu, pois efetuou a quitação integral de suas 

dividas com o banco.. O Reclamado na contestação aduz que a origem da 

negativação trata-se de limite de cheque especial, sendo devida a 

restrição, e pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que 

pese as alegações da parte Reclamada, verifico que o cheque especial 

que aduz ser oriundo da negativação, esta incluído no contrato de acordo 

entre as partes, sendo certo que a negativação foi indevida. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DO BRASIL S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo 
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de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante RONIA 

MARIA DE JESUS CAMPOS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010561-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: BEATRIZ MARTINS DE 

SOUZA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

autora que teve indevidamente sua linha telefônica Móvel bloqueada com 

cobranças indevidas, visto que efetua o pagamento das faturas por débito 

automático, conforme comprova com o extrato bancário. Na contestação, 

a Reclamada alega em resumo que o serviço esta funcionando 

perfeitamente, que a autora não faz prova de suas alegações, requerendo 

a improcedência da inicial. Pois bem, diante dos inúmeros protocolos 

apresentados pela parte autora, forçoso reconhecer a falha na prestação 

do serviço da Ré, visto que bloqueou indevidamente a linha da autora. 3.1 

DANOS MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, 

principalmente nas relações consumeristas, não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivo, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante BEATRIZ 

MARTINS DE SOUZA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA VIEIRA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUARTE DOS SANTOS OAB - MT0019767A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010434-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALMIRA VIEIRA ROCHA 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 
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satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo que recebeu a fatura do mês de dezembro/2016 com valor 

superior ao devido, sendo que seu consumo era variável de R$250,00, e a 

fatura recebida foi no valor de R$1.402,87. Na contestação, a Reclamada 

em preliminar alega incompetência do juízo ante a necessidade de 

realização de pericia técnica. E no mérito, aponta que foi realizada pericia 

e não foi apurado nenhum erro na cobrança em discussão, requerendo a 

improcedência da inicial. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por 

aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do 

ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a divida é indevida, imputando que a ação 

só pode ter ocorrido por ação ilegal da requerida. Em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que pelos documentos anexados 

à contestação, não foi apresentado nenhum motivo justificável pela 

cobrança do valor excessivo na fatura da parte promovente, tendo em 

vista que o seu consumo que girava em torno de 400 Kw, não poderia ser 

aumentado repentinamente para 1.779 Kh. É certo que as concessionárias 

são obrigadas a prestar um serviço eficiente e adequado, a teor do que 

dispõe o artigo 37 da Constituição Federal e 22 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dessa forma, não comprovado que o consumidor utilizou todo 

consumo informado, não é justo que o mesmo pague pelo erro da 

Reclamada. Assim, deve o valor contestado ser declarado inexistente. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe, se aplicando mesmo se a promovente foi obrigada 

assim ar ‘termo de confissão de dívida’ para não ver sua energia cortada, 

ante a impossibilidade de discussão apresentada pela requerida. Vejamos 

jurisprudência no sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. LIGHT. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO. 1. Prova pericial contundente ao afirmar que as faturas dos 

meses de setembro/2005 a agosto/2008 não condizem com a média de 

energia elétrica consumida na residência da autora/apelada. Com acerto, a 

sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de danos materiais 

consistentes na devolução dos valores que ultrapassaram a 171 

Kwh/mês no período impugnado. 2. A autora foi compelida pela ré a 

assinar termo de confissão de dívida, para evitar a interrupção de serviço 

essencial. 3. Dever de indenizar decorrente da falha na prestação do 

serviço. 4. Juros moratórios contados a partir da citação, nos termos do 

art. 405 do CC e da recente jurisprudência do STJ. 5. Precedentes do STJ 

e do TJRJ. 6. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ -  APL:  00030712320088190067  RJ 

0003071-23.2008.8.19.0067, Relator: DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Data de Julgamento: 09/10/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, 

Data de Publicação: 06/12/2013 16:20) RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - 

PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA 

CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOSMORAIS PELA REQUERIDA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE 

INADIMPLEMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE 

CONTRATO - DANOMORAL CARACTERIZADO - VALOR 

DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA 

PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, uma vez que a transação não teria sido 

aprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera danomoral in re ipsa. A pessoa 

jurídica sofre danomoral quando prejudicada a sua reputação perante 

terceiros com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerando abalo à sua honra objetiva. Majoração do valor da 

indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) 3.1 DANO MORAL 

Logo, comprovada que a inclusão de descontos foi indevida, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL Do pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido 

para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando 

todos seus efeitos de maneira ex tunc, mantendo os efeitos da tutela de 

urgência deferida, especialmente o valor da fatura de dezembro de 2016. 

b) por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, proceder a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. b.1) Declarando a dívida rescindida, se 

eventualmente te o promovente tiver realizado parcelamento/termo de 

confissão de dívida, declaro-o sem efeitos, devendo o valor pago de 

entrada (no mínimo 30 %) e demais parcelas, ser (em) computado (s) 

como bônus para faturas posteriores. c) condenar a promovida a pagar à 

autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) ,a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 75 de 756



Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(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)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010567-66.2017.811.0004 Pólo ativo: IVAIRSON TORRES Pólo 

passivo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que seu 

cartão de crédito foi clonado, e a CEF reconheceu o erro, porém o Banco 

réu não, mantendo a cobrança indevida. Na contestação, a Reclamada 

alega que inexiste dever de indenizar, visto que o autor não compareceu a 

agência para retirar as cobranças indevidas, não incorrendo em obrigação 

de indenizar, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que 

pese as alegações do banco reclamado, o autor apresenta documento 

contestando as cobranças indevidas, e mesmo assim o réu negativou o 

nome do autor indevidamente. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR o Reclamado 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito 

mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante IVAIRSON TORRES valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 76 de 756



Processo Número: 8010655-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ROBERTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010655-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: JULIO ROBERTO DE 

SOUSA Pólo Passivo: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que possuía uma divida coma 

reclamada e por ter atrasado seu nome foi restrito no protesto e SPC. No 

entanto, efetuou devidamente a quitação da divida, e teve conhecimento 

posteriormente que seu nome ainda estava restrito. O Reclamado na 

contestação, alega que o autor efetuou o pagamento na data de 

25.11.2016, e na mesma data retirou os extratos de protesto, sendo que 

caberia ao mesmo efetuar a baixa do protesto, o que não o fez, não 

podendo ser responsabilizado, pugnando pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, verifico que a obrigatoriedade de efetuar a baixa do cartório, 

realmente é do devedor, no entanto é certo que o credor deve dar as 

condições necessárias para tal realização. No caso, o autor comprova ter 

efetuado o pagamento da divida em 13.10.2016, conforme extrato em 

anexos, sendo certo a certidão de quitação da divida que possibilitaria a 

retirada do protesto por parte do autor somente foi emitida em 25.11, após 

o autor ter verificado que seu nome ainda estaria restrito. Somado a este 

fato, o autor apresenta comprovante que comprova que seu nome estava 

restrito no SPC, o que seria obrigação do réu retirar, o que não o fez. 

Assim, em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico que o 

autor sofreu constrangimento pela restrição indevida. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 
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quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA, a 

pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante JULIO ROBERTO DE SOUSA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

oriundo da negativação em discussão no processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010809-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a autora em resumo, que possui uma linha telefônica no plano 

pós pago há mais de seis anos, e indevidamente recebeu na sua fatura a 

cobrança no valor de R$213,80 referente a multa de cancelamento, no 

entanto não efetuou nenhum cancelamento que ensejasse tal cobrança, e 

mesmo após todas as tentativas de resolver a situação a reclamada 

mesmo sem saber a origem da divida não retirou a cobrança. A Reclamada 

contesta genericamente os fatos iniciais, sem apresentar a origem da 

divida na fatura do autor. Assim, evidente que as cobranças foram 

indevidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Quanto ao dano material entendo devida a 

devolução do valor pago indevidamente, tendo em vista a cobrança 

indevida. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte autora apesar de 

ter demandado de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, 

necessitando ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral, ainda 

que seu nome não tenha sido negativado. Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 
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natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, as Reclamadas TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . 

B) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$213,80 (duzentos e 

treze reais), à titulo de indenização por danos materiais ocasionados ao 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). C) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

a cobrança em discussão neste processo. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010691-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: CELIA MARIA LOPES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE ILEGALIDADE DE 

RETENÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante 

em resumo, que recebe seu salário na conta do banco réu, e que efetuou 

a portabilidade com o banco da caixa. Aduz que efetuou um parcelamento 

dos CDC, e que indevidamente foi bloqueado seu salario em novembro, e 

em dezembro foi cobrado um valor indevidamente. O banco réu na 

contestação aduz que o valor resgatado em dezembro se refere a 

antecipação do IRPF da parte autora, não sendo indevida a cobrança, e 

por isto requer a improcedência da inicial. Na impugnação, o autor aduz 

que a cobrança do IRPF era pra ser realizada em janeiro, e sua cobrança 

em dezembro incorreu em cobrança indevida. Pois bem, quanto ao 

pagamento bloqueado no mês de novembro, verifico que foi resolvido de 

forma administrativa. Já quanto aos valores bloqueados em dezembro e 

em janeiro referente ao imposto de renda, realmente o reclamado efetuou 

a cobrança antes do prazo previsto, de forma que ainda que devido a 

cobrança, foi realizada antes da data prevista, tratando-se de falha na 

prestação do serviço. Assim, quantos aos valores cobrados do IRPF não 

entendo que deverá ser restituídos em dobro, tendo em vista que o erro da 

reclamada se representa somente em cobrar antecipado, pois sendo a 

divida devida, não há que se falar em devolução. 3.1. DANOS MORAIS No 

que tange ao pedidos de danos morais, entendo que o fato do autor 

permanecer com seu salário bloqueado indevidamente configura 

constrangimento passível de indenização por si só, não restando 

necessidade de qualquer prova do efeito danoso, visto que a atitude de 

efetuar a cobrança dias antes do previsto, configura abalo moral. Ainda o 

fato do Reclamado não ter resolvido a situação de forma administrativa, 

obrigando o autor ao ingresso da presente ação, aumenta o dever de 

indenizar do Banco réu. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para: a) CONDENAR o Reclamado BANCO DO BRASIL S/A a pagar a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao Reclamante CELIA MARIA 

LOPES DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Revogo a tutela concedida pelo fato de que a cobrança 

em discussão não se refere a CDC e sim a antecipação de IRPF realizado 

pela autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010792-86.2017.811.0004 Pólo ativo: EDSON ALVES DOS 

SANTOS Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que a cobrança é devida, oriunda de plano de telefonia 

cancelado por inadimplência, porém não apresenta nenhum documento 

apto a comprovar a origem da divida, como contrato assinado pela parte 

autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante EDSON ALVES DOS SANTOS valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010922-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELKA ROSA DE JESUS 

ESTEVES Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma o Reclamante, em resumo, que cancelou seu plano de telefonia em 

maio/201, e indevidamente estava recebendo cobranças indevidas em 

dezembro/2015, sendo seu nome negativado em junho/2016, por uma 

fatura de fevereiro/2016, onde há quase um ano já não possuía mais 

contrato com a ré. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente 

os fatos alegados na inicial pelo autor, aduzindo que a cobrança é devida, 

oriunda de parcelas não pagas. No entanto, não apresenta nenhum 

documento apto a confirmar suas alegações. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que não restou a comprovado a 

legalidade da cobrança, visto que o autor comprova o cancelamento do 

seu plano, através de números do protocolo e faturas, de modo que 

evidente que a cobrança relativa a um período que há quase um ano a 

autora já não era mais cliente é indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovado 

que a parte Reclamada efetuou cobranças indevidas levando inclusive o 

nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes por um serviço 

cancelado, patente a configuração do abalo sofrido, nesse sentido: 

TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA 

LINHA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ao réu cabe a 

comprovação da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito pelo autor postulado, a teor do disposto no art. 333, inc. II, do CPC. 

2. Não demonstrada a regularidade da cobrança realizada anos após o 

pedido de cancelamento da linha, reputa-se a mesma como indevida. 3. Se 

da dívida gerada erroneamente decorreu a inscrição do nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, é corolário lógico a... (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003772076 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de 

Julgamento: 08/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2012) RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. AÇAO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

OCORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Mostra-se ilícita a conduta da empresa ré em 

cobrar tarifa da linha telefônica que já havia sido cancelada pelo autor. 

Cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, como acostar aos autos documentos que comprovassem 

a efetiva utilização dos serviços cobrados, ônus que lhe cabia, à luz do 

art. 333, II, do CPC, no entanto, nada trouxe aos autos. A inscrição do 

nome do autor proveio da cobrança errônea emitida pela ré. Esta tem o 

dever de indenizar o dano experimentado pelo requerente, com força nos 

arts. 186 e 187 do Código Civil. O quantum indenizatório estipulado na 

sentença proferida no primeiro grau não merece reparo, dado que está 

dentro dos parâmetros adotados pela turma. Sentença que vai mantida por 

seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da lei 9.099/95 dos 

Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005137534, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 27/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005137534 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

27/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/12/2014) O dano moral decorrente da indevida inscrição 

do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 
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provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado OI S/A, a pagar a 

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ELKA ROSA DE JESUS ESTEVES, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito, bem 

como a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO SIQUEIRA MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA OAB - MT0022341A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010937-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANIVALDO SIQUEIRA 

MENESES Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que em junho/2016, recebeu sua 

fatura no valor de R$62,06, posteriormente ligando a reclamada para 

efetuar a contratação de um plano mais inferior, ficando acordado que seu 

seria no valor de R$59,00. No entanto, todos os demais meses vieram 

acima de R$100,00 (cem reais), tendo sido efetuado o bloqueio da sua 

linha pois não efetuou o pagamento da parcela do mês de novembro, onde 

aduz que a reclamada enviaria outra fatura e não enviou. Na contestação, 

a Reclamada alega que o valor do plano da parte autora estava na quantia 

de R$55,73, no entanto em razão de pacotes de serviços e excedentes a 

fatura do autor estava acima do valor acordado, não podendo a reclamada 

ser responsabilizada. Pois bem, ainda que devido a inversão do ônus da 

prova, entendo que as partes não podem se desincumbir de apresentar as 

provas mínimas suficientes para comprovar seu direito. Dessa forma, a 

parte autora não comprova em nenhum momento que o valor do plano 

pactuado era o informado na inicial, e ainda nada menciona quanto aos 

excedentes constantes na fatura. É certo que se o consumidor reduz o 

plano e continua usando o serviço na mesma proporção, será cobrado o 

valor excedente na fatura, não havendo assim, nenhuma falha na 

prestação do serviço da reclamada. 3.1. DANOS MORAIS Para a 

comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as 

condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, 

à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração 

da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos 

oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se observa, 

nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano 

moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou no campo 

da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução 

passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de 

convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

é o responsável pelo fortuito sofrido pela parte autora, visto que a parte 

autora com a sua inadimplência deu causa a todo o ocorrido. Não se pode 

esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano 

moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, 

em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”, expressando claramente que pode ser 

objeto de reparação o chamado dano moral. Nesse sentido, forçoso 

reconhecer a inexistência de danos morais, tendo em vista que não restou 

provado o dano, nos termos do artigo 373, I do CPC. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEODORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010404-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA TEODORA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que pagou devidamente seu debito com a 

reclamada e teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada aduz que a 

autora não apresenta nenhum documento que comprova os pagamento, 

sendo certo que a negativação não foi indevida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que comprova a quitação do débito, tendo em vista 

que dos comprovantes apresentados, vários são ilegíveis e os legíveis 

não tem relação com o boleto quanto aos dados do favorecido. Não sem 

propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

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. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010616-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO RUBENS 

FAGUNDES PEREIRA Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que 

indevidamente recebeu a fatura do mês de fevereiro de 2017, com a 

cobrança de uma multa da data de 17.11.2016, no valor de R$465,41, 

referente a ligação cortada e violada no cavalete, entendo ser indevida tal 

cobrança, visto que nunca foi notificado, perdendo o prazo para recurso. 

Na contestação, a Reclamada alega que a moradora da residência 

recebeu na data a devida notificação da violação, e que não pode alegar 

ausência de conhecimento do fato, e conforme fotos, comprovasse a 

violação e portanto entende que a cobrança da multa é devida. Pois bem, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve apresentar nos autos o mínimo de prova do direito alegado, 

sendo certo que a reclamada apresenta diversos documentos que 

comprovam a notificação da violação, possivelmente recebida pela esposa 

do autor, de forma que não houve nenhuma manifestação posterior a 

contestação a fim de rebater os documentos apresentados. Neste sentido, 

forçoso reconhecer a improcedência da inicial, por ausência de provas 

dos direitos alegados, onde entendo que a cobrança da multa é devida. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar concedida. Libera-se o valor 

depositado em juízo em favor da parte reclamada. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DENER SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000830-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILSON DENER SOARES 

PEREIRA Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em resumo alega a parte autora que 

teve a suspensão do fornecimento de agua na data de 26.04.2017, 

pagando um valor alto sob a alegação de fraude no hidrômetro, ainda que 

discordasse da cobrança, mas ante a necessidade do restabelecimento 

do serviço, aceitou pagar a divida, o que o fez devidamente na data de 

27.04.2017. Porém a reclamada somente veio a restabelecer o serviço na 

data de 02.05.2017, conforme documentos em anexo, restando 

incontroversa a falha na prestação do serviço. Na contestação, a 

Reclamada alega que a fraude é devida, não incorrendo em falha na 

prestação de serviço, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

em que pese as alegações da Reclamada, verifico que a autora comprova 

através das faturas anexadas ao processo, que a rede elétrica de sua 

residência está em sua titularidade, de modo que a suspensão resta 

indevida, vista que as faturas estavam com pagamento em dia. No caso, 

verifica-se que o autor apesar de não concordar com a cobrança da multa 

pela violação do lacre, efetuou devidamente o pagamento a fim de ter o 

restabelecimento do serviço, sendo certo que o objeto da presente ação 

tange quanto a demora para restabelecimento do serviço, pois a ré 

demorou sete dias para religar o fornecimento de água da parte autora. 

Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. No presente caso, resta 

comprovada a culpa do agente que demorou tempo superior ao permitido 

para restabelecimento do serviço de água da parte autora. Outrossim, 

consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de 

serviço público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega 

de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as 

consequências advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de 

consumidor da reclamada (fatura de água anexa à inicial) e elenca na 

inicial o sofrimento causado pela falta de água. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, a Ré não prestou o atendimento devido ao 

consumidor, atitude intolerável, visto que a enrgia trata-se de um serviço 

essencial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

3.1. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada AGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA, a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

WILSON DENER SOARES PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 
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desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010208-19.2017.811.0004 Pólo ativo: JORGE PEREIRA SILVA 

JUNIOR Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

jamais possui conta no banco réu, sendo que única vez que tentou abrir 

conta teve informação de que já teria uma conta aberta no estado de São 

Paulo, restando evidente a fraude do réu. Na contestação, a Reclamada 

alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR o Reclamado 

BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JORGE 

PEREIRA SILVA JUNIOR valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 
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em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DOURADO SILVESTRE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001158-88.2017.811.0004 Pólo ativo: KARLA DOURADO 

SILVESTRE SOUZA Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda da cessão 

de crédito, apresentando documentos como contrato para comprovar a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012974-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELENA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012974-79.2017.811.0004 Pólo ativo: DAIANE HELENA 

TEIXEIRA DA SILVA Pólo passivo CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 
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ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012795-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALYA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012795-48.2016.811.0004 Pólo ativo: NATHALYA FERREIRA DE 

SOUZA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado 

TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

NATHALYA FERREIRA DE SOUZA valor com incidência de juros de 1% 
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(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012738-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDON INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012738-30.2016.811.0004 Pólo ativo: GILDON INACIO FERREIRA 

Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012552-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENISMAR COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012552-07.2016.811.0004 Pólo ativo: ENISMAR COELHO DE 

OLIVEIRA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como FATURAS para comprovar a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 
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reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012570-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012570-28.2016.811.0004 Pólo ativo: CARLOS ALBERTO DA 

SILVA MORAES Pólo passivo OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 
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discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado OI MOVEL S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012613-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL CONSTRUTORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012613-62.2016.811.0004 Pólo Ativo: ROBSON FERREIRA 

RESENDE Pólo Passivo: LL CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DANOS MORAIS c/c DANOS MATERIAIS, referente ao cancelamento da 

compra de imóvel residencial da parte autora em decorrência do vicio 

apresentado no contrato, pugnando pelo ressarcimento dos valores pago. 

Determina o artigo 259 do CC: Art. 259. O valor da causa constará sempre 

da petição inicial e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma do 

principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação; II - 

havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor; 

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal; V - 

quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato; Dessa 

forma, o valor de causa desse ser o valor existente no contrato. E, sendo 

assim, considerando que o valor do contrato supera o valor de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais) ainda que não apresentado pela autora, é 

superior ao permitido por em sede dos Juizados, na forma do artigo 3, I, da 

Lei 9.099/95. No caso, somente poderia ser analisado por este Juízo 

situações onde foram realizados acordos extrajudiciais, onde o valor do 

contrato não atinge o teto do juizado, não sendo possível devolver o 

dinheiro pago sem declarar o nulo o contrato vigente. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito ante a Incompetência desse Juízo. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000896-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: JERONIMO GONZAGA 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 
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generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000891-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000891-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA MARIA LEANDRO 

DE OLIVEIRA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000895-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: DELMAR ROEWER Pólo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000892-04.2017.811.0004 Pólo ativo: IVONE OLIVEIRA DA 

SILVA Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 92 de 756



órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como FATURAS e CONTRATO para comprovar a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001018-54.2017.811.0004 Pólo ativo: ADRIANA RIBEIRO DE 

SOUZA Pólo passivo CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como FATURAS e CONTRATO para comprovar a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000944-97.2017.811.0004 Pólo ativo: PAULO ADENNIS LOPES 

SILVA Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 
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matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como FATURAS e CONTRATO para comprovar a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMILRA LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001171-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCIMILRA LIMA DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 
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esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 
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FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001170-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVA PEREIRA DUARTE 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 
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medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 
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PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000932-83.2017.811.0004 Pólo ativo: DIEGO DUARTE DE 

SOUSA Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando documentos como FATURAS e/ou CONTRATO 

para comprovar a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000837-53.2017.811.0004 Pólo ativo: ELAINE APARECIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como FATURAS e/ou CONTRATO para comprovar a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 
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exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000905-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLITO GOMES 

TAVARES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora 

que teve indevidamente sua linha telefônica móvel bloqueada, com 

cobranças indevidas, visto que os pagamentos estavam sendo efetuados 

dentro do prazo. Na contestação, a Reclamada alega em resumo que o 

serviço esta funcionando perfeitamente, que a autora não faz prova de 

suas alegações, requerendo a improcedência da inicial. Pois bem, diante 

dos inúmeros protocolos apresentados pela parte autora, ainda o áudio 

anexado pela própria reclamada, forçoso reconhecer a falha na prestação 

do serviço da Ré, visto que bloqueou indevidamente a linha da autora e 

além disse efetuou cobranças indevidas em desfavor da parte autora. 3.1 

DANOS MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, 

principalmente nas relações consumeristas, não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivo, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante CARLITO GOMES 

TAVARES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ AYRES DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000915-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIZ AYRES DA SILVA 

BRITO Pólo Passivo: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS onde em resumo aduz a parte autora, que comprou o conjunto 

de seu conjunto completo na reclamada, e foram várias entregas 

realizadas, pois sempre necessário a troca em razão da entrega errada, e 

tendo em vista a não resolução da situação, a autora pretende a 

restituição em dobro do valor pago, e condenação em danos morais. Na 

contestação, a Reclamada impugna genericamente os fatos iniciais, 

alegando que a autora não provou o abalo sofrido, visto que a empresa 

tentou resolver a sua situação. Pois bem, em que pese as alegações da 

Reclamada, verifico que a autora tentou por mais de três vezes trocar o 

produto para entrega do produto correto, e ainda continua sofrendo 

prejuízo pela falha da prestação do serviço da reclamada, restando 

evidente que os pedidos iniciais poderão ser acolhidos. Com efeito, quanto 

aos danos materiais, entendo que merecem ser acolhidos, devendo a 

reclamada restituir a parte autora a quantia de R$3.632,93 (três mil, 

seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). Entendo que a 

devolução deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não 

restou demonstrada a má-fé da reclamada e tampouco a cobrança 

indevida, ocorrendo na presente lide a falha da prestação do serviço, que 

não autoriza a devolução em dobro. . 3.1. DANO MORAL 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. Ademais, 

tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada VIA VAREJO S/A a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante LIZ AYRES DA SILVA BRITO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) CONDENAR, 

a Reclamada a pagar a quantia de R$3.632,93 (três mil, seiscentos e trinta 

e dois reais e noventa e três centavos) à titulo de indenização por danos 

materiais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010874-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010874-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO DONIZETE 

FERREIRA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo que surpreendeu-se com a troca do seu medidor e a cobrança de 

fatura de março/2017 no valor R$920,64 (novecentos e vinte e sessenta e 

quatro), sob alegação que o outro medidor estava com defeito e não foi 

registrado o consumo devido. Na contestação, , a Reclamada em 

preliminar alega incompetência do juízo ante a necessidade de realização 

de pericia técnica. E no mérito, aponta que foi detectada irregularidade no 
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medidor, que o autor foi notificado de todo procedimento e que inexiste 

dever de indenizar. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a divida é indevida, imputando que a ação 

só pode ter ocorrido por ação ilegal da requerida. Em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que pelos documentos anexados 

à contestação, o autor não teve direito de defesa nas vistorias, bem como, 

não foi apresentado nenhum motivo justificável pela cobrança do valor 

excessivo na fatura da parte promovente, tendo em vista que a simples 

alegação de defeito não é suficiente para aplicar penalidades ao autor. É 

certo que as concessionárias são obrigadas a prestar um serviço 

eficiente e adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição 

Federal e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo defeito no 

medidor a concessionária deve detectar o problema no menor prazo 

possível e sanar a irregularidade, assumindo o ônus do mau 

funcionamento de equipamento que lhe pertence. O que não é digno é a 

empresa supor um período, gerar um valor abusivamente alto e pagam em 

parcela única, que se não pago gera o corte de energia (sendo isso uma 

pressão para o pagamento). Dessa forma, não comprovado que o 

consumidor utilizou todo consumo informado, não é justo que o mesmo 

pague pelo erro da Reclamada. Assim, deve o valor contestado ser 

declarado inexistente. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe, se aplicando mesmo se a 

promovente foi obrigada assim ar ‘termo de confissão de dívida’ para não 

ver sua energia cortada, ante a impossibilidade de discussão apresentada 

pela requerida. Vejamos jurisprudência no sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGHT. COBRANÇA ACIMA DA 

MÉDIA MENSAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PARA EVITAR A 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS. 

TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Prova pericial contundente ao afirmar que as 

faturas dos meses de setembro/2005 a agosto/2008 não condizem com a 

média de energia elétrica consumida na residência da autora/apelada. Com 

acerto, a sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de danos 

materiais consistentes na devolução dos valores que ultrapassaram a 171 

Kwh/mês no período impugnado. 2. A autora foi compelida pela ré a 

assinar termo de confissão de dívida, para evitar a interrupção de serviço 

essencial. 3. Dever de indenizar decorrente da falha na prestação do 

serviço. 4. Juros moratórios contados a partir da citação, nos termos do 

art. 405 do CC e da recente jurisprudência do STJ. 5. Precedentes do STJ 

e do TJRJ. 6. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ -  APL:  00030712320088190067  RJ 

0003071-23.2008.8.19.0067, Relator: DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Data de Julgamento: 09/10/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, 

Data de Publicação: 06/12/2013 16:20) RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - 

PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA 

CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOSMORAIS PELA REQUERIDA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE 

INADIMPLEMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE 

CONTRATO - DANOMORAL CARACTERIZADO - VALOR 

DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA 

PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, uma vez que a transação não teria sido 

aprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera danomoral in re ipsa. A pessoa 

jurídica sofre danomoral quando prejudicada a sua reputação perante 

terceiros com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerando abalo à sua honra objetiva. Majoração do valor da 

indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) 3.1 DANO MORAL 

Logo, comprovada que a inclusão de descontos foi indevida, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem 

direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, não há que se ventilar essa hipótese, por não restar 

configurada ou provada a evidente má-fé, de modo que caberia somente a 

restituição de forma simples, no entanto, considerando que o autor não 

efetuou o pagamento da fatura não há que se falar em restituição. .4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL Do pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, mantendo os efeitos da tutela de urgência deferida, 

especialmente o valor da referencia de março de 2017. b) por 

consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, proceder a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ,a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. d) rejeitar a condenação da requerida a 

devolver valores cobrados, em dobro, por não ter ficado caracterizada a 

má-fé da promovida e tampouco o pagamento por parte da parte autora. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 
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Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011166-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA BELO - MERCEARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011166-05.2016.811.0004 Pólo Ativo: J. MOREIRA BELO - 

MERCEARIA - ME Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANÇA, onde o autor pretende receber a quantia de 

R$16.749,80 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta 

centavos) representados pelas notas de empenho em anexo, referente a 

produtos fornecidos para o reclamado. O MUNICIPIO devidamente intimado, 

deixou de apresentar contestação, incorrendo na sua revelia.. Pois bem, 

verifico que a parte autora comprova devidamente o fornecimento dos 

produtos, sendo que a parte Reclamada, não comprova o devido 

pagamento, devendo os pedidos iniciais serem acolhidos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a 

pagar o montante referente R$16.749,80 (dezesseis mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de juros moratórios 

de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001246-29.2017.811.0008 Pólo Ativo: NIVALDO FERREIRA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que o seu cliente depositou em sua conta bancária a quantia 

de R$1.000,00 (um mil reais), no entanto o dinheiro nunca foi 

disponibilizado em sua conta. O Banco na contestação, aduz que o 

deposito foi realizado pela empresa RIA PAYMENT INSTITUTION, de modo 

que deve ser declarada sua ilegitimidade e condenado o autor em litigância 

de má-fé. Pois bem, entendo que se o réu conferiu a várias 

empresas/bancos/lotéricas a possibilidade de realizar serviços 

proporcionados pelo réu em favor do réu, quais sejam, saques, depósitos 

e pagamentos, onde caberá ao reclamado a responsabilização de algum 

fortuito ocorrido, ficando reservado o direito de regresso. No caso, mesmo 

após a parte autora ter levado a conhecimento da ré a comprovação do 

deposito, o dinheiro não teve sua origem definida, neste sentido: 

Consumidor. Apelação. Inscrição indevida. A falta de repasse do agente 

arrecadador não é capaz de afastar a responsabilidade do réu. Dano 

moral in re ipsa. Negou-se provimento ao apelo por unanimidade. 1. A 

CELPE aduz pela legalidade da inclusão da nome da apelada no serviço de 

proteção ao crédito, pois a inscrição do nome da autor nos órgãos 

creditícios teria ocorrido em razão da falha de terceiro no repasse do 

pagamento da fatura. 2. Entretanto, não merece guarida seu argumento, 

isso porque a alegada falta de repasse do pagamento por agente 

arrecadador não é capaz de afastar a responsabilidade da ré, pois 

caberia à CELPE ter atuado com diligência, se certificando do real 

inadimplemento do consumidor antes de efetuar a inscrição do consumidor 

nos órgãos de proteção. Enfrentando casos semelhantes, este Tribunal já 

se posicionou em igual sentido. 3. Como cediço, a simples inscrição 

indevida caracteriza o dano moral, isso porque os prejuízos advindos da 

indevida inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não necessitam de 

comprovação do abalo à honra ou à reputação daquele que foi 

indevidamente negativado, afigurando-se in re ipsa (presumido), em face 

de a prova nesta modalidade mostrar-se difícil e pela obviedade dos 

efeitos nocivos da indevida negativação. 4. Assim, a inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito do consumidor é indevida e a indenização por 

danos morais, cabível. 5. Observadas as peculiaridades expostas, merece 

ser mantido o quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 5.000,00, 

respeitando os limites da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Entretanto, 

por ser matéria de ordem pública, retifica-se ex officio a incidência dos 

juros de mora fixados na sentença, para o percentual de 1% ao mês a 
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partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo índice da Encoge 

a partir da publicação da sentença (Súmula n. 362/STJ), tratando-se de 

indenização por danos morais, oriunda de relação contratual. 7. Negou-se 

provimento ao apelo da CELPE por unanimidade. (TJ-PE - APL: 3455705 PE, 

Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 

30/04/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2015) Assim, 

quanto aos danos materiais, entendo que deve o réu ser condenado ao 

pagamento da quantia de R$1.000,00 (um mil reais) em favor do 

reclamado. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a falha na prestação do serviço da reclamada geram prejuízos diversos 

de mero dissabor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 

DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRESPONDENTE DO BANCO. DANO 

MORAL CONFIRMADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004907218, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 14/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004907218 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 14/05/2014, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 16/05/2014) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE 

FATURA DE AGUA. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. 

FALHA DA AGENCIA LOTÉRICA QUE NÃO PODE SER INVOCADA 

PERANTE O CONSUMIDOR. FATURA PAGA ATEMPADAMENTE. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUANTITATIVO 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

PORQUE JÁ COMPENSADO O RESPECTIVO VALOR. RECURSO PROVIDO, 

EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005003942 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 13/08/2014, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/08/2014) A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado BANCO DO BRASIL S/A, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000973-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: MURILLO MOREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A E TIM CELULAR S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Considerando que o procedimento de portabilidade, as cobranças 

indevidas e a falha na prestação do serviço conforme inicial foi realizado 

pela segunda reclamada, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da primeira reclamada TELEFONICA BRASIL S/A. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita o autor em resumo que efetuou a portabilidade da primeira 

reclamada para a segunda. No entanto, após o procedimento sua linha não 

mais funcionou e ainda recebeu cobranças indevidas de uma segunda 

linha da reclamada TIM ao qual não tinha contratado. A Reclamada TIM na 

contestação, aduz que a criação de um novo numero provisório é 

necessário enquanto o processo de transferência da portabilidade é 

concluído, e que não restou configurado as falhas de prestação 

informadas pela parte autora. Pois bem, em que pese as alegações das 

Reclamadas, verifico que o autor comprovou através de inúmeros 

números de protocolos e outros documentos, a falha na prestação do 

serviço da segunda reclamada, sendo certo que a sua linha não 

funcionava como deveria, e ainda que seja um procedimento adotado a 

criação de um numero provisório até a conclusão do processo de 

portabilidade, evidente que o autor deveria ser comunicado, como também 

não poderia ser cobrado por planos que não cadastrou. Dessa forma, não 

restam duvidas quanto a má prestação do serviço da reclamada. 3.2. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do 

consumidor ter sofrido pelo descaso da Reclamada, em não disponibilizar 

os serviços solicitados e ter lançado outra linha no nome do autor sem sua 

autorização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 
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hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Assim, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo 

os efeitos de tutela, o que faço para, a) CONDENAR , o RECLAMADO TIM 

CELULAR S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais ao Reclamante MURILLO MOREIRA DE 

SOUSA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Ainda, com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos 

combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não 

havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação a 

empresa TELEFONICA BRASIL S/A o presente feito sem apreciação do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RAMALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011046-59.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA LUCIA RAMALHO 

LIMA Pólo passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega em 

resumo que indevidamente foi cadastrada em plano de telefonia da 

reclamada sem autorização. A Reclamada na contestação, impugna 

genericamente os fatos iniciais, tratando sobre negativação que não é o 

objeto da presente lide. Pois bem, em que pese as alegações da 

reclamada, verifico que não apresenta contrato assinado pela parte autora 

que comprova a contratação do referido plano de telefonia, restando 

evidente a falha na prestação do serviço. 3.1. DANOS MORAIS No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que cobranças indevidas geram prejuízos 

diversos de mero dissabro. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado OI S.A.. a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MARIA 

LUCIA RAMALHO LIMA valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Em consequência da presente sentença 

DECLARO INEXISTENTE qualquer plano ou cobrança de valores na linha da 

parte autora objeto da presente lide, devendo ser mantido somente a sua 

linha no pré pago. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011233-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENILSON SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011233-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIOGENILSON SANTOS 
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DE JESUS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

onde suscita a parte autora que possuía uma conta bancária com o 

reclamada e indevidamente estava sendo cobrado por tarifas bancária 

que não foi contratada, posteriormente cancelou sua conta, mas pretende 

o recebimento em dobro da cobrança que entende ser indevida. Na 

contestação, o Banco Reclamado alega que o autor no momento da 

abertura da conta contratou o pacote de tarifas que possui, de modo que 

a cobrança é devidamente regulamentada pelo Banco Central. Pois bem, 

em analise aos fatos e documentos constantes no processo, verifico que 

a parte autora contratou o pacote de serviços que estava sendo 

disponibilizado em sua conta corrente, sendo certo que a manutenção de 

conta bancária gera custos, não podendo o autor requerer isenção de tal 

cobrança. Com efeito, entendo que na medida que o autor utiliza do 

serviço prestado, o pagamento de alguma tarifa não é ilícito, vez que é a 

contraprestação pelos serviços oferecidos. Assim, entendo incabível que 

o autor pleiteie o oferecimento de serviços gratuitos, sendo que na 

abertura da sua conta teve conhecimento das tarifas cobradas, nesse 

sentido: CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ? PACOTE 

DE SERVIÇOS ? POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a regra de distribuição do 

ônus da prova, incumbe à parte autora a demonstração do fato 

constitutivo do direito que alega. 2. Embora argumente cobrança indevida 

de taxas/tarifas de pacotes de serviço referentes a sua conta corrente, o 

autor não demonstrou a abusividade ou ilegalidade dessa cobrança, pois 

decorrentes de contraprestação do serviço prestado, da qual já tinha 

conhecimento, inclusive da sistemática de seus descontos, conforme 

exsurge dos extratos apresentados. 3. Como as cobranças realizadas 

foram adequadas e em valor condizente com o mercado, não se evidencia 

abusividade ou ilegalidade, o que descaracteriza a possibilidade de 

repetição de indébito ou situação de dano moral indenizável. 4. Não 

havendo qualquer demonstração de lesão em direitos da personalidade 

nem comprovado abalo intenso na esfera subjetiva, não há que se falar 

em reparação de dano moral. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. 

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula 

de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos 

Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, diante 

do benefício da gratuidade de justiça, tudo com fundamento no art. 20 do 

Código de Processo Civil e art. 12 da Lei nº. 1060/50. (TJ-DF - RI: 

07023784320158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 21/07/2015, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(grifo nosso). Assim, entendo que os pedidos de repetição de indébito e 

danos morais não podem ser acolhidos, pois não restou comprovado a 

abusividade pela cobrança dos serviços oferecidos, vez ainda, que o 

valor encontra-se dentro do valor de mercado, conforme entendimento 

acima colacionado. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000133-40.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE FILHO BATISTA DE 

SOUSA Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte 

autora alega que foi contratado por contrato determinado de 01.06 a 

31.12.2016, no entanto teve seu contrato rescindido em 26.10.2016, onde 

não recebeu o pagamento do mês de outubro, e tampouco a rescisão. 

Pugna pelo recebimento das verbas ao qual aduz ter direito. Na 

contestação, o MUNICIPIO alega que a autora apesar de possuir direito ao 

recebimento das verbas, não se caracterizam no valor solicitado, 

pugnando pelo pagamento proporcional ao qual a autora tem direito. Pois 

bem, resta incontroverso que a autora tem direito ao recebimento de sua 

rescisão contratual, bastante apenas a analise quanto aos valores. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA 

PÚBLICA - SÚMULA 339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante 

entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, 

é cabível ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - 

Ante a ausência de provas da quitação das verbas especificadas no 

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à 

Municipalidade por força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do 

ente público ao pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, 

Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 

5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Assim, com base nos 

holerites apresentados pela autora, temos que o salario base da autora 

juntamente com as horas extras atinge a quantia de R$1.220,00. Assim, 

temos o saldo salario com horas extras em R$ 1.057,00. Considerando 

que no contrato está previsto o aviso prévio, deverá ser calculado as 
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verbas referente a 13º e férias referente à cinco meses. Dessa forma, 

faz jus a parte autora: férias + 1/3 no valor de R$660,83; décimo terceiro 

no valor de R$508,33 e FGTS no valor de 488,00. Quanto as demais 

verbas pleiteadas na inicial, entendo que o autor não tem direito. Ao todo 

os pedidos iniciais devem ser acolhidos no valor de R$2.714,16 (dois mil, 

setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a 

pagar o valor de R$2.714,16 (dois mil, setecentos e quatorze reais e 

dezesseis centavos).acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde 

a data da rescisão. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA RO ODZUIBE WERE E (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001404-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: DERCILIA RO ODZUIBE 

WERE E Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 03.02.2014 a 31.12.2014, 

quando foi exonerado, restando as seguintes verbas rescisórias a serem 

quitadas, férias mais 1/3 constitucional no valor de R$884,88; décimo 

terceiro 11/12 avos no valor de R$663,67, FGTS de todo período que não 

houve recolhimento de 8%, no valor de R$761,00 e ainda multa do artigo 

477 da CLT pelo não adimplemento no prazo no valor de R$764,00. O 

MUNICIPIO na contestação alega que os pedidos da parte autora não 

poderá ser acolhido, tendo em vista que contrato administrativo não 

poderá ser feita rescisão contratual, pois não tem o mesmo caráter de 

regime celetista. Pois bem, em que pese as alegações da parte autora, 

verifica-se que a parte autora comprova que sua CTPS estava assinada, e 

não sendo comprovado o devido pagamento das verbas rescisórias, 

entendo devido os pagamento dos valores pleiteados na inicial, exceto 

quanto a aplicação da multa. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 339 DO STJ - 

VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO - 

APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a ausência de provas 

da quitação das verbas especificadas no Termo de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por força do art. 333, II, do 

CPC devida é a condenação do ente público ao pagamento. (TJ-MG - AC: 

10433110036749001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento do valor de R$2.309,55 

(dois mil, trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA do pedido 

formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO GENERAL 

CARNEIRO/MT a pagar o valor de R$2.309,55 (dois mil, trezentos e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos) acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES CARVALHO TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8011019-76.2017.811.0004 Pólo ativo: CHARLES CARVALHO 

TINAN Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde aduz em resumo 

a parte autora que a energia recebida em seu imóvel é em percentual 

inferior ao devido, pugnando pela restituição de todo valor pago que 

entende ser indevido durante quatro anos de consumo. Na contestação, a 
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Reclamada alega que realizada a vistoria não restou comprovado a falha 

aduzida pelo autor, estando o fornecimento de energia dentro dos padrões 

estabelecidos pela ANEEL. No caso, não sendo possível a realização de 

pericia técnica nos Juizados Especiais, entendo que a parte autora 

assume o risco e a obrigação nos termos do artigo 373, II de comprovar 

suas alegações. Pois bem, em analise aos documentos anexados ao 

processo, não verifico falha na prestação do serviço, sendo que ainda 

que a potência da energia esteja abaixo da média, ainda encontra-se 

dentro dos parâmetros necessários para consumo. Dessa forma, a 

pretensão da parte autora não pode ser acolhida, tendo em vista que não 

restou provado a falha na prestação do serviço. 4.DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001426-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: ITAMAR DE OLIVEIRA 

GOULART Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 
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efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001485-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: UIRES GOMES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado NÃO É OFICIAL. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante 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. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUSA MOTA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001182-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA SOUSA MOTA 

VIEIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 
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evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 
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TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL 

do pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001184-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARTA MEDRADO DE 

PAULO VIEIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 
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Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 
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Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001183-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA VITALINA DA 

COSTA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 
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ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 
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20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001265-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSSIMARIA ROSA RIOS 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 
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autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 
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31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001263-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANI FELIZARDO 

FRADES Pólo Passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou o serviço/produto oriundo da 

negativação. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é devida, 

porém não apresenta nenhum documento, como contrato que justifica sua 

origem, alegando que inexiste dever de indenizar. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante SILVANI 
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FELIZARDO FRADES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001273-12.2015.811.0004 Pólo ativo: ROSENILDA SOUSA 

VIRGILIO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam que o autor possui 

um cartão de credito junto ao Reclamado. O autor, alega que desconhece 

a origem do débito, requerendo a desistência da ação. Pois bem, entendo 

que cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, 

inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no 

entanto, verifico que considerando os documentos apresentados pela 

Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do réu é bem 

semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do 

FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001275-79.2017.811.0004 Pólo ativo: ROSENILDA SOUSA 

VIRGILIO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 
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contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam que o autor possui 

um cartão de credito junto ao Reclamado. O autor, alega que desconhece 

a origem do débito, requerendo a desistência da ação. Pois bem, entendo 

que cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, 

inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no 

entanto, verifico que considerando os documentos apresentados pela 

Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do réu é bem 

semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do 

FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001391-85.2017.811.0004 Pólo ativo: ADEILTO CANDIDO DA 

SILVA Pólo passivo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando áudios 

e faturas que comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001423-90.2017.811.0004 Pólo ativo: IGOR RODRIGUES LIMA 

Pólo passivo BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 
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mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando áudios 

e faturas que comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001235-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISCO BORGES DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S.A. . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ABREU VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001181-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA MADALENA 

ABREU VALADARES Pólo Passivo: CLARO S.A. . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

oposição da reclamada conforme ata de audiência de conciliação. De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA AMELIA GONCALVES NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001570-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: DEJANIRA AMELIA 

GONCALVES NERIS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 
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normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001556-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEUNICE DE SOUSA 

MOTA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
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equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 
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analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001563-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVONE OLIVEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 
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de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 
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Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001567-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: HERONDINA MARQUES 

CAMILO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 
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consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 
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interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001562-42.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCIO COSTA SILVA 

Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando áudios 

e faturas que comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 
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CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001557-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: INES GOMES DIAS Pólo 

Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 
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DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001555-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZIA APARECIDA DE 

FREITAS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 
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pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001553-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: LILIAN NUBIA MOTA 

NERES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 
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que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 
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prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001549-43.2017.811.0004 Pólo ativo: MAURICIO RODRIGUES 

GONCALVES Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 
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produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando áudios 

e faturas que comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001547-73.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE NERY DOS 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS que comprovam a origem da divida, bem como pelo extrato 

de negativação. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLINIFFE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001545-06.2017.811.0004 Pólo ativo: GLINIFFE SOUZA MORAIS 

Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 
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permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato e faturas que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001155-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: HERIKA PAULA SANTOS 

COSTA Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR ALVES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000617-55.2017.811.0004 Pólo Ativo: GLEIDIMAR ALVES 

ABREU Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000618-40.2017.811.0004 Pólo Ativo: SELMA MARIA PEREIRA 

DA SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 
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distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEITON ALVES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000621-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: GLEITON ALVES ABREU 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013048-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARKUS GRAFFUNDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CANARANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e 

extinto. A demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez 

que a parte autora não poderia propor esta ação em sede deste Juizado 

Especial. Na hipótese, todo arcabuço de direito narra para a comarca de 

CANARANA - MT, que evidentemente tem sua competência de juízo 

natural própria, e neste contexto, fragrante a incompetência territorial, o 

que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e 

enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Não vislumbro, e sequer foi avocado, nenhuma hipótese de deslocamento 

de competência, de modo que a competência natural do domicilio do réu 

não pode ser desrespeitada. 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 da Lei 

9.099/90. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

declarada a incompetência territorial, em consequência EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 Que seja revogado os efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CESARIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. VECULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

AMARAI BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOMINGOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO MARTINS VERISSIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na cártula de 

cheque. Em contestação, a parte faz negativas genéricas, dizendo que o 

serviço contratado não foi prestado, razão pela qual não estaria devendo 

o cheque. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte ré, 

por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a exigibilidade do 

documento emitido, e tomou e ainda está tomando caminho obliquo para 

tentar se esquivar da dívida da cártula de cheque que tem suas regras 

específicas. Na verdades as alegações de contestação são para ocasião 

uma confissão da dívida. Logo, existindo um lastro probatório suficiente 

pela parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem a 

requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida que se impõem. 

Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor do 

cheque, atualizado desde a data da sua emissão. b) rejeitar as pretensões 

da promida que devem ser, se for o caso, acionados pela via correta, ante 

a condição da ação do interesse de agir (binômio necessidade – 

adequação). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAUMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabiana de Tal (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO JACOMINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e 

extinto. A demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez 

que a parte autora não poderia propor esta ação em sede de Juizados 

Especiais. A regra de competência deste juizado é diáfana, senão 

vejamos: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; Imperioso trazer a baila o que estabelece 

o Novo Código de Processo Civil: Art. 291. A toda causa será atribuído 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 

aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

(...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Assim, por 

essas regras, observa-se que embora o reclamante tenha atribuído à 

causa valor equivalente ao de alçada dos Juizados Especiais, o fez 

incorretamente, pois não observou a normativa aplicável, sendo que 

certamente o objeto da lide ultrapassa o limite, pois pretende discutir um 

lote com casa de alvenaria construída. 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 da Lei 9.099/90. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fulcro nos art. 3, da Lei 

9.099/95 c/c 291 e 292, II, § 3º e 485, IV do Novo Código de Processo Civil. 

Que seja revogado os efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Dezembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço, por venda de produto vencido. Em 
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análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. 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 E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012258-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da 

Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011886-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA OAB - SP0152232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Transitado em julgado retornem 

conclusos para apreciação da exceção de incompetência, ocasião que 

será ou não designada enseada de instrução. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 
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indenização proposta pelo promovente em face das promovidas. Alega em 

síntese o autor que mesmo estando com a dívida devidamente paga, teve 

seu nome restrito pelas requeridas. Pede danos morais. Em contestação, a 

prefeitura alega ilegitimidade e o banco alega ausência de ato ilícito, 

refutando ambas danos morais. 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. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação/protesto é indevida (o), pois se trata de inscrição de dívida 

paga. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida era responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança/recebimento. A ré não trouxe elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela e da teoria do risco 

da atividade. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SERASA E SPC - DÍVIDA PAGA -- 

INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO JUSTO. 1 - O protesto indevido por dívida 

já quitada acarreta o dever de indenizar os danos morais à parte atingida, 

independentemente da prova do dano. 2 - A fixação dos danos, que não 

deve se constituir em enriquecimento indevido opera-se com moderação, 

observadas as peculiaridades do caso concreto, cujo valor deve ser 

mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - 

Recurso conhecido e não provido. (RI 812/2009, DR. YALE SABO 

MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 

18/01/2010) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, sendo 

considerado inclusive situação in re ipsa, conforme se pode asseverar da 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC . NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL 

PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quanto do 

Tribunal resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 

expendidos pelas partes. 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. 

Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é 

possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar 

irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. 4. No caso 

dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra 

dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. 5. A alegação de 

ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos 

eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de 

fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ. Aplicação da 

Súmula 284/STF. 6. Agravo regimental não provido. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

286444 MG 2013/0014713-5 (STJ) Logo, comprovada a negativação 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. Dispositivo. Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistente a dívida contestada, cancelando todos 

seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da declaração 

anterior, fica determinado que a promovida retire o nome da parte autora 

do cadastro de inadimplentes de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até dez dias se já não o tiver realizado, inclusive enviando 

oficio ao cartório de protesto para que proceda a baixa definitiva 

cancelando o protesto. c) condenar as promovidas a pagarem, 

solidariamente, à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 

7.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006003-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006003-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JORDAO CARVALHO DA 

CRUZ REQUERIDO: KAROLINE DA GUIA ROCHA Vistos etc. Certifique-se 

acerca da tempestividade da contestação apresentada pela Requerida. Em 

sendo tempestiva, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação e contestação à reconvenção, no prazo legal. 

Ademais, cumpra-se a decisão inicial, intimando-se a equipe técnica do 

juízo para realização de estudo psicossocial na residência de ambas as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, à 

conclusão para análise dos pedidos formulados. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1000581-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. B. (AUTOR)

K. W. M. B. (AUTOR)

G. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000581-07.2017.8.11.0006 AUTOR: KARINA WIDAL MARTINS 

BERGAMO, GABRIEL MARTINS BERGAMO, GUILHERME MARTINS 

BERGAMO RÉU: ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO Vistos etc. 

Certifique-se acerca da tempestividade da contestação apresentada pelo 

Requerido. Em sendo tempestiva, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003545-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003545-70.2017.8.11.0006 AUTOR: SHIRLEI DE OLIVEIRA CAETANO 

RÉU: NEDER BENEDITO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos proposta por N. J. O. S., representado por sua 

genitora Shirlei de Oliveira Caetano em desfavor de Neder Benedito da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se depreende 

dos autos (ID 9194555), a parte autora informa que o Executado realizou o 

adimplemento do débito alimentar. Deste modo a extinção do presente feito 

por cumprimento da obrigação alimentar é medida que se impõe. Com 

efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem custas, por ser beneficiária da 

justiça gratuita. Intimem-se. Após as anotações de praxe, arquive-se. 

Cáceres, 01 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003057-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

A. S. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003057-52.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDINEIA MARIA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ADALTON SILVA DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006912-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1006912-05.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 

1.000,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: LUZIA 

NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: LUZIA NOGUEIRA DA SILVA , 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portadora de doença diagnosticada sob o CID 10 F72, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portadora de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de João Batista da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Luzia Nogueira da Silva, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNÇÃO, digitei. Cáceres, 1 de fevereiro de 2018. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007443-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SIQUEIRA SANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAIDE RICARDE SANDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1007443-91.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: ELIZABETH 

SIQUEIRA SANDER RÉU: ATHAIDE RICARDE SANDER Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) AUTOR: ELIZABETH SIQUEIRA SANDER , RÉU: ATHAIDE 

RICARDE SANDER FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando é portador de enfermidade mental grave, o que 

lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portador de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Athaide Ricarde Sander, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Elizabeth Siqueira Sander, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea 

Assunção Santos 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, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNÇÃO, digitei. Cáceres, 1 de 

fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007444-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL PACHORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIDE DOS ANJOS PACHORI DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1007444-76.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: MARIA 

IZABEL PACHORI RÉU: FRANCINEIDE DOS ANJOS PACHORI DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR: MARIA IZABEL PACHORI , RÉU: 

FRANCINEIDE DOS ANJOS PACHORI DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que a interditanda é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Francineide dos Anjos Pachori da Silva, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos 

atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Maria Izabel Pachori, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNÇÃO, digitei. Cáceres, 1 de fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias 

Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005563-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TADEU EUFRASIO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005563-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLUCE PINHEIRO LIMA 

INVENTARIADO: LUIZ TADEU EUFRASIO Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que todos os herdeiros são maiores e 

capazes, bem como foi informado no ID n. 11075363 a realização de 

acordo entre os herdeiros quanto à divisão dos bens do espólio. Desta 

forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, não importando o valor dos bens. Consigno que para 
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que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 

do Código de Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do 

espólio, para fins de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se 

torne possível a sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do 

CPC, comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes ao imóvel, nas 03 (três) esferas, bem como do imposto de 

causa mortis e doação. Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.031, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os devidos e 

legais efeitos a partilha de ID n. 11075363, relativa aos bens deixados pelo 

falecimento de Luiz Tadeu Eufrásio, atribuindo aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com fundamento no artigo 1.031, § 2.º, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Consigno 

que a expedição dos respectivos formais de partilha FICA CONDICIONADA 

à prévia apresentação da guia de informação e apuração do imposto 

sobre transmissão causa mortis GIA ITCD e certidões negativas de 

tributos relativas aos bens do espólio, referente à Fazenda Municipal, 

Estadual e Federal. Transitada em julgado, e apresentados os documentos 

supra, expeça-se o respectivo Formal de Partilha. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001941-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCA DE MORAIS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1001941-74.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: ADRIANA DE MORAIS RIBEIRO REQUERIDO: LOURENCA DE 

MORAIS RIBEIRO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: 

ADRIANA DE MORAIS RIBEIRO , REQUERIDO: LOURENCA DE MORAIS 

RIBEIRO FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Adriana de 

Morais Ribeiro que objetiva a interdição de Lourença de Morais Ribeiro. 

Narra a requerente, em síntese, ser filha da interditanda, que é portadora 

da patologia CID10 (G30.1), o que influe em sua capacidade física e 

psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens, bem como 

gerir o seu benefício previdenciário. Assim, em virtude da interditanda ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido de curatela provisória em antecipação de tutela proposta por 

Adriana de Morais Ribeiro que objetiva a interdição de Lourença de Morais 

Ribeiro. Narra a requerente, em síntese, ser filha da interditanda, que é 

portadora da patologia CID10 (G30.1), o que influe em sua capacidade 

física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática 

dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens, 

bem como gerir o seu benefício previdenciário. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora especial, para prestar-lhe 

assistência. Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta 

oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda sofre 

de patologia CID10(30.1), o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditanda é portadora de enfermidade 

mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a 

interditanda encontra-se impedido de administrar sua própria vida. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Lourença de Morais Ribeiro, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Adriana de Morais Ribeiro, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva.E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e 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, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres , 22 de 

setembro de 2017. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE LORRAYNE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

SANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002385-44.2016.8.11.0006 AUTOR: JAQUELYNE LORRAYNE OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO RÉU: SANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 11293955), intime-se a parte autora, 

via advogado constituído, para informar o atual endereço do Requerido 

Antonio Marcos de Oliveira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Após, à conclusão. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000857-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS NESELLO OAB - MT0017454A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000857-72.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ADILSON BATISTA BARBOSA 

DA SILVA REQUERIDO: LORRANE CRISTINE DOURADINHO SALOME 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação e contestação à reconvenção, no prazo legal. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Em seguida, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93808 Nr: 8906-66.2009.811.0006

 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: VLNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA CARESSATO 

GATTASS - OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECRETAR o divórcio direto 

requerido por Vera Lúcia Nunes de Souza em face de Wagner Soares de 

Souza. Consequentemente, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Mantenho a decisão de 

fls. 49/50, tornando definitivo o valor arbitrado nos autos a título de 

alimentos.Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Ante a manifestação de folhas retro, a autora permanecerá com o 

nome de casada.Expeça-se mandade de averbação Cartório de Registro 

Civil desta Comarca para as averbações necessárias.Sem custas e 

honorários.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 94756 Nr: 9831-62.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFV, DFV, IFV, IFV, DFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPS, ALDSN, APDS, APDS, WFPDS, APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:, 

CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 

11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:329539, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Isto posto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para o fim de RECONHEÇER o liame parental, declarando, por 

consequência, a paternidade de Delarei Leite de Souza, em relação a 

Delton Ferreira Vanini, Delmo Ferreira Vanini, Ivonete Ferreira Vanini, 

Demerval Ferreira Vanini e Ildanelli Ferreira Vanini, bem como DECRETAR 

A ANULAÇÃO da partilha e da sobrepartilha levadas a efeito por ocasião 

do falecimento daquele, para que nova partilha seja efetivada, 

respeitando-se o quinhão a ser atribuído aos autores.Posto isso, julgo 

extinto o feito por sentença de julgamento de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, I, do CPC.Expeça-se a competente averbação ao 

2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, acrescentando na Certidão 

de Nascimento dos requerentes o nome do pai e dos avós paternos. Sem 

custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

Maio de 2018 às 13h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de 

advogados.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça- se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000348-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE LARA MENACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000348-73.2018.8.11.0006 AUTOR: 

WANDERSON JOSE LARA MENACHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO 1 – Em análise detida 

do processo, verifica-se que não foi juntado comprovante de requerimento 

administrativo junto à seguradora, onde tivera recusado o direito a receber 

a indenização do seguro DPVAT. Considerando o recente entendimento 

das Cortes Superiores de que só haverá interesse de agir para pleitear 

indenização do seguro DPVAT se, previamente, o autor demonstrar ter 

requerido administrativamente o benefício e ter a seguradora recusado o 

pagamento, DETERMINA-SE a suspensão do curso do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora pleiteie a indenização 

junto à seguradora. 2 – Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, apresentar o requerimento administrativo com a 

negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque 

no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto 

o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do 

mesmo Diploma Legal. 3 – INTIME-SE. Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000355-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FERREIRA GONÇALVES (ORDENADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 
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ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000612-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tendo em vista a regularização da 

representação processual promovida pela juntada de procuração no id. 

10177438, a qual outorga ao causídico poderes para receber e dar 

quitação, de rigor o levantamento da suspensão determinada por este 

Juízo em decisão de id. 10043951. Diante desse quadro, EXPEÇA-SE 

alvará em favor da parte interessada na forma postulada, cumprindo 

integralmente a sentença de id. 9679166. 3 - Na sequência, cumpridos os 

atos acima, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com 

as baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE o Banco requerente por meio 

de seu advogado para promover a restituição do veículo apreendido no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa inicial 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), que será elevada em caso de 

descumprimento reiterado. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte requerida 

para manifestação em 5 (cinco) dias, sobretudo para informar se houve a 

devolução do bem. 3 - Por fim, volte o processo CONCLUSO. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CECILIA SILVA DIAS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para que se manifeste acerca da correspondência 

de citação devolvida id:11449620, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000569-27.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR REQUERIDO: 

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS Vistos, etc... Indefiro o petitório retro 

(Num. 5525060), eis que inexistem os requisitos autorizadores da citação 

editalícia (CPC, artigo 256). Verifico que foram realizadas 03 (três) 

tentativas de entrega da correspondência contendo a carta de citação, em 

dias consecutivos (13, 14 e 15 de setembro de 2016), contudo, as 

tentativas foram realizadas no mesmo horário (10 da manhã) e, por fim, a 

correspondência foi devolvida ao juízo em virtude da ausência do 

destinatário (Num. 4904493). Assim, expeça-se carta precatória para 

comarca de Cuiabá/MT para citação da parte requerida, no endereço 

indicado na peça exordial, guardando observância com o despacho inicial 

(Num. 1667273) (CPC, artigo 249). Com a devolução da missiva, acaso a 

diligência para citação da parte requerida seja positiva, intime-se a autora, 

por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito de eventual contestação e documentos (CPC, 

artigo 100). Na hipótese da diligência ser negativa, intime-se a autora, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, intime-se pessoalmente a 

parte autora, para que, no mesmo prazo, supra a falta existente nos 

autos, sob pena de extinção do processo (CPC, artigo 485, inciso III e § 

3º). Por fim, façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres/MT, 22 de setembro de 2017. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar o Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo 

para o cumprimento da CP a ser expedida para a comarca de Cuiabá- MT, 

ou no mesmo prazo se manifestar se pretende diligenciar o seu 

cumprimento no Juízo Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no prazo 

de 30(trinta) dias, o comprovante da distribuição da CP naquele Juízo. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007502-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RUVIERI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 

260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 
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Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

06 de março de 2018 às 17h30min para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. 

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002997-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (DEPRECANTE)

MARIA QUITERIA DA SILVA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR MARQUES DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando o fato de não terem sido 

recolhidas as diligências pertinentes ao cumprimento do objeto da missiva, 

consoante certificado no id. 11595827, DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, promovendo-se as baixas pertinentes. 2 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6077 Nr: 7-90.1983.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Autos n. 7-90.1983.811.0006 (Código n. 6077)

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção (fl. 554).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE e pessoalmente, contudo, 

quedou-se inerte (fls. 556 e 563).

1 – Desta forma, considerando o desinteresse da parte exequente no 

prosseguimento do vertente feito, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6079 Nr: 20-84.1986.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ETHELISOR DE CARVALHO, 

ETERLY PAULO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO BANDEIRA DE MELO - 

OAB:480

 Autos n. 20-84.1986.811.0006 (Código n. 6079)

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção (fl. 314).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE e não manifestou. Depois, 

determinada a intimação pessoal, o aviso de recebimento retornou com a 

informação “ausente” (fl. 320).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente não manteve seu 

endereço atualizado no feito, restando-se infrutífera a tentativa de sua 

localização, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6076 Nr: 451-98.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Autos n. 451-98.1998.811.0006 (Código n. 6076)

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção (fl. 372).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE e não manifestou. Depois, 

determinada a intimação pessoal, o aviso de recebimento retornou com a 

informação “ausente” (fl. 378).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente não manteve seu 

endereço atualizado no feito, restando-se infrutífera a tentativa de sua 

localização, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1855-48.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais), cuja finalidade é o cumprimento de mandado de penhora e 

intimação. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO S CAETANO - 

OAB:166.881-SP

 Autos n. 8493-19.2010.811.0006 (Código n. 103394)

DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 227921 Nr: 12782-48.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL SOFIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Código n. 227921

DECISÃO

Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual os embargos do devedor 

devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o 

recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 do Código de 

Processo Civil.

 Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, 

quando pleiteado pelo embargante e preenchidos os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

 No caso exame, verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada 

em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise 

da demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo que 

se encontra associado ao presente (Código n. 176794).

 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4373 Nr: 607-23.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREIA & BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT

 Autos n. 607-23.2005.811.0006 (Código: 4373)

DECISÃO.

DÊ-SE vista dos autos ao patrono subscritor da petição de fls. 

273/273-verso pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.

Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Por outro lado, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4404 Nr: 611-60.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMAT - GRÊMIO CEMAT CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Palmas Dias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Autos n. 611-60.1997.811.0006 (Código n. 4404)

DESPACHO.

1 – Considerando a inércia quanto ao cumprimento das determinações 

contidas na decisão de fls. 352/353, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, manifestar se possui interesse no prosseguimento da 

vertente execução, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 3073-38.2007.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HIGINO DE CAMPOS, JOSÉ OTÁVIO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JOSÉ DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13899, KÉZIA BARBOSA DA SILVA - OAB:13899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código n. 65560

DECISÃO

1 – Tendo em vista a certidão de fl. 393, este Juízo DEFERE o pedido de 

reforço policial para auxílio no cumprimento da ordem judicial, com 

espeque no artigo 782, §2º do CPC, devendo a Secretaria da Vara expedir 

o necessário visando a requisição de auxílio da Polícia Militar.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 DECISÃO

1 – De proêmio, PROCEDA-SE à conversão do presente feito em 

cumprimento de sentença, promovendo-se a retificação da distribuição 

notadamente no sistema APOLO, para fins de baixa no estoque de 

processos de conhecimento em trâmite.

2 – De outra banda, INTIME-SE a parte devedora por meio de seu 

advogado (DJE) para cumprimento da sentença – pagamento das verbas 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147205 Nr: 5519-38.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAS RIO CENTER LTDA-ME, ORLANDO 

WALDOMIRO DAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído para, 

no prazo de 15 (quinze)dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 222328 Nr: 8739-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Assim, preenchidos os requisitos e pressupostos dos artigos 674 e 

seguintes do CPC este Juízo RECEBE os presentes embargos de 

terceiro.Em análise aos embargos, denota-se em sede de visam 

desconstituir o bloqueio efetuado em 19/11/2015 (fl. 112 dos autos em 

apenso), sob o argumento de que, anteriormente ao ato constritivo, o 

embargante havia comprado aquele veículo do executado, conforme 

contrato juntado à fl. 11 deste caderno, assinada pelo vendedor Cide 

Alves de Santana, em cujo nome o bem ainda está registrado.No entanto, 

embora o contrato de compra e venda do veículo tenha sido assinado 

supostamente em data anterior ao bloqueio, esse documento, por si só, é 

insuficiente para comprovar que o embargante tinha a posse e a 

propriedade do veículo.Com efeito, a lei dispõe que a propriedade das 

coisas móveis com base em documentos reveste-se de presunção 

relativa, já que a sua transferência e aquisição somente se concretizam 

pela tradição.Logo, inexiste nos autos qualquer vestígio de que o 

automóvel realmente tenha sido entregue ao embargante pelo executado. 

O embargante não trouxe qualquer outro dado para que fosse possível 

reconhecer a sua posse do veículo como, por exemplo, recibo de compra 

e venda, fotografias e comprovantes de pagamento de impostos e até 

mesmo de consertos casuais no bem a fim de retratar atos de uso, gozo, 

conservação e disposição da coisa.Desse modo, diante da ausência de 

prova da posse, tem-se que a pretensão liminar não merece acolhida. 1 – 

Em razão disso, INDEFERE-SE a liminar vindicada. 2 – CITE-SE o 

embargado, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na 

forma dos art. 679 do Código de Processo Civil. 3 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC.4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.5 – 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 226805 Nr: 12016-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 Código n. 226805

DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fl. 92 para o fim de autorizar o parcelamento 

em 4 (quatro) prestações do pagamento da taxa judiciária e custas 

judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC.

2 – INTIME-SE a parte embargante via DJE para dar início ao procedimento 

para pagamento em até 10 (dez) dias, sob pena de extinção de 

indeferimento da inicial.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170235 Nr: 6438-56.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória 

expedida.

2 – Devolvido o mandado, DETERMINA-SE ao Senhor Gestor Judiciário que 

promova os devidos impulsos processuais.

4 – Não restituída a missiva devidamente cumprida em prazo razoável, 

PROMOVA-SE a reiteração de ofício solicitando sua devolução.

5 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

6 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48269 Nr: 5450-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS BEBECÊ - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CALÇADOS-VALMAR COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222

 Código n. 48269

DESPACHO

O Novo Código de Processo Civil regulamentou em capítulo específico o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme segue:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na 

hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos 

legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

No entanto, embora a parte autora/exequente não tenha protocolado o 

incidente na forma prevista na nova legislação processual, admite-se seu 

processamento, com o devido ajuste procedimental, como forma de 

prestigiar o disposto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil .

1 – Assim, diante da sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, 

nos termos do art. 133 e seguintes, DETERMINA-SE o desentranhamento 

da petição e documentos juntados nas fls. 142/149, devendo o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica tramitar associado ao 

processo principal, sendo imediatamente comunicado ao distribuidor para 

as anotações devidas (art. 134, § 1º do CPC).

2 – Após a formação do incidente e sua associação à este processo, 

CONCLUSO.

3 – Ressalta-se que durante a análise do incidente, este feito deverá 

permanecer SUSPENSO, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 134, 

§3º do CPC.

4 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10374 Nr: 677-35.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVANDO MARIO FERRO, PALMÉRIO DE 

JESUS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:6121/MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - 

OAB:6463/MT

 Código n. 10374

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fls. 236.

2 – AGUARDE-SE o prazo de suspensão deferido às fls. 232.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte requerente para manifestação em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 26179 Nr: 1975-57.2003.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o cumprimento da CARTA 

PRECATÓRIA a ser expedida para a comarca de Rio Branco-MT, cuja 

finalidade é proceder a avaliação e hasta pública de imóvel, juntando 

comprovante nos autos ou no mesmo prazo, manifestar se pretende 

diligenciar o seu cumprimento no Juízo Deprecado e neste caso, juntar aos 

autos, no prazo de 30(trinta) dias, o comprovante da distribuição da 

CARTA PRECATÓRIA naquele Juízo; bem como efetuar o RECOLHIMENTO 

da diligência do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153194 Nr: 451-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR IESENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, MURILO OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:14689-B

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo REJEITA os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente 

nos débitos discriminados na inicial, devendo incidir sobre o débito juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a 

partir da data do vencimento da dívida.CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.CONVERTE-SE o mandado inicial em 

mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma 

prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, 

JULGA-SE extinto o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas e anotações de est i lo . INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 297-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, RICARDO MALACHIAS CICONELO - 

OAB:130.857-MT

 Forte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de determinar à empresa ré a exibição dos documentos pleiteados, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária 

cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo da determinação de busca e apreensão destes documentos.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no importe de 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98158 Nr: 3242-20.2010.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZ CARLOS CALONE, IRANI CECILIA FONTES 

CALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA DA SILVA PINHEIRO, ANABI ALVES 

DE OLIVEIRA, ANA MARIA MARQUES DE SOUZA, CRISTIANA COSTA DE 

OLIVEIRA, JOVENIL DOS SANTOS LOPES, ESTELA DA SILVA LOPES, 

JOAQUIM BRAZ VENUTI, ANA MARIANA SOUZA, ANA, PAULA SOUZA, 

JOÃO NEI DA SILVA, MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA, EUVIRA 

ANTONIA DA SILVA, MARIA TIGEBABA, FRANCISCO GOMES LOPES, 

RONILDES CEZARI, MARCIA, PANUBIA APARECIDO ELIAS, JOSE ELOI 

VIANA, CRISTIANO SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para:a) 

Determinar a reintegração de posse dos requerentes ao imóvel esbulhado 

pelos requeridos, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de 

Processo Civil;b)Condenar os requeridos a indenizarem os requerentes 

pelas perdas e danos que serão apuradas no momento da liquidação da 

sentença, facultado aos requerentes juntarem as provas necessárias no 

momento oportuno.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Em sintonia com o princípio da causalidade e 

observando-se os critérios fixados no art. 85, §2º do CPC, condenar os 

requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/ MT, 30 de janeiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 130486 Nr: 9118-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

o feito pelo prazo de 1 (um) anoe pelo mesmo período fica suspenso o 

curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o demandante que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º, do CPC.Por fim, considerando que o objetivo da demanda é 

a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do réu, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará 

a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

demanda.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

autor a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento do feito na eventualidade de localizar 

bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais 

fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da demanda com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133463 Nr: 2335-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIVANE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 31 de janeiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133465 Nr: 2337-78.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 
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estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 31 de janeiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142044 Nr: 11818-65.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMYR CONDE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 30 de janeiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161344 Nr: 9145-31.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMYR CONDE GARCIA, CAMILA LUSTIG 

CONDE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D OAB/PE, MARILSON MENDES - 

OAB:16.108, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado no 

demonstrativo de fls. 44/45, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 30 de janeiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162184 Nr: 9968-05.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo 

período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º 

do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, dada a não efetivação de constrição de 

bens do devedor e considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172414 Nr: 8082-34.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA CRISTINA GARBIM, GERALDO GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que a devedora efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio 

no artigo 922 do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução, nos termos do 

parágrafo único do artigo 922 do CPC.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao andamento 

da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 

3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da demanda com as baixas e anotações necessárias.4 – 

Custas e honorários na forma acordada.5 – INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 31 

de janeiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005043-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE JULIANA SEONACA SERAPIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SETOR II Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do Processo: Processo: 

1005043-07.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.726,35; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: IVONETE JULIANA SEONACA 

SERAPIAO Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: IVONETE JULIANA 

SEONACA SERAPIAO Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 342, CIDADE ALTA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS):VEÍCULO 

MARCA VOLKSWAGEN , MODELO: GOL CITY 1.0 8V TOTAL FLEX G.I, 

CHASSI:9BWAA05W9BP039104, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: 

NTX-4050, COR: PRATA. DEPOSITÁRIO DESIGNADO: REPRESENTANTE 

LEGAL DO AUTOR. VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 13.726,35 

(TREZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 

CENTAVOS). FINALIDADE: BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO 

CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário acima 
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indicado, e, na seqüência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade 

com o despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. Despacho/Decisão:Vistos em correição. 

Trata-se de busca e apreensão visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas.Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial.1 – 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente.2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro.INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004).4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário.5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2017.RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Assinado 

e le t ron i camen te  po r :  RAMON FAG U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 0 8 4 5 4 5 2  1 7 1 1 2 7 1 7 4 2 1 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6 9 2 0 2 8  

ADVERTÊNCIAS: Pagamento: Poderá a parte ré, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para contestar a ação é de 

15 (quinze) dias , contados da execução da liminar. d) A parte ré poderá 

contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não sendo 

contestada a ação presumir-se-ão aceitos pela parte requerida , como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial . ".Art. 344, Se o autor 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor. "F) Não sendo 

encontrado o bem, ou não estando este na posse da parte ré, poderá a 

presente demanda ser convertida, a pedido da parte autora, em ação de 

depósito (art. 4.º Decreto Lei n.º 911/69). Peças que acompanham o 

presente Mandado:cópia da Inicial 2ª Vara Cível de Cáceres, 31 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004798-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERBTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de 

ERBTON OLIVEIRA MARTINS, ambos qualificados no processo. Em 

despacho inicial (id. 9527682), foi determinada a intimação da parte 

requerente para emendar a inicial demonstrando o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária e a regular constituição em mora do 

requerido, sob pena de extinção do processo. Devidamente intimada, a 

parte requerente limitou-se a juntar no processo intempestivamente 

comprovante da notificação por edital e protesto, consoante petição e 

documentos (id. 10496288), porém não comprovou o recolhimento da taxa 

judiciária e custas do processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Em análise detida do processo , 

extrai-se que deve ser extinto, porquanto a parte requerente não efetuou 

o pagamento das custas e despesas processuais, mesmo sendo 

devidamente intimada para tal desiderato. Diante da ausência de 

atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve o processo 

em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de 

interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de fevereiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse 

processual

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Manifeste a parte 

Exequente quanto a parte que foi citada, assim como informe quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC, no prazo de 15 dias. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Em relação aos que não foram citados, 

aguarde-se o cumprimento da missiva expedida e remetida ao Juízo de 

Franca/SP. Cáceres/MT., 30 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007888-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007888-12.2017.8.11.0006 

AUTOR: VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA RÉU: CATARINA DE 

TAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por VANESSA APARECIDA DA CUNHA 

SILVEIRA em face de CATARINA “DE TAL”. De início, saliento que acolho a 

justificativa apresentada pela autora (id. 11374979) de modo que fica 

deferido os benefícios da justiça gratuita em seu favor. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência, consistente na pretensão de que o 

Juízo conceda à autora a imissão na posse do imóvel, descrito na inicial, 
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tenho que sua pretensão demanda maiores subsídios para que este Juízo 

forme sua convicção em cognição sumária. A esse respeito, lembro que o 

Código de Processo Civil estabelece que A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após a justificação prévia (art. 300, §2°). Sobre 

o assunto doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na hipótese de o 

juiz não estar plenamente convencido a respeito do pedido antecedente de 

tutela de urgência e acreditar que possa obter esclarecimento para a 

prolação de uma decisão com maior segurança por meio da oitiva de 

testemunhas do requerente da tutela, poderá, antes de analisar o pedido, 

determinar a realização de uma audiência prévia de justificação.”. (No 

Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 478.). Sendo assim, diante da 

necessidade de maiores subsídios para a deliberação quanto a pretensão 

de tutela de urgência, hei por bem deliberar pela realização de audiência 

de justificação. Designo o ato para o dia 22 de fevereiro de 2018 às 14:00 

horas, oportunidade em que serão inquiridas testemunhas arroladas pela 

parte autora. Para tanto, esclareço que a autora deverá comparecer ao 

ato acompanhada de Advogado e de no máximo 03 (três) testemunhas. 

Neste ponto, saliento que é incumbência da parte a intimação de suas 

testemunhas (art. 455 do CPC). Cite-se o requerido para comparecimento 

em audiência na data acima designada, podendo apenas nesta fase 

formular contraditas e reperguntas às testemunhas da autora, não 

podendo o réu produzir prova testemunhal na ocasião. No ato de citação, 

advirta os requeridos quanto o ônus da revelia, caso não contestem a 

ação (art. 344/CPC), salientando que o prazo para a defesa começará a 

fluir a partir da intimação da decisão que apreciar o pedido de tutela 

provisória de urgência. Fixo prazo de cinco dias para a Autora indicar o rol 

de testemunhas. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007282-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO GUERREIRO (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL OMAR PERIS OAB - SP63130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE GERTRUDES MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA DOLORES SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRAULIO SILVARES SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007282-81.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ELIO GUERREIRO, ADRIANA RODRIGUES GUERREIRO 

REQUERIDO: ESPOLIO DE GERTRUDES MARIA DE JESUS Vistos etc. 

Comunique o Juízo deprecante e após arquive-se. Cáceres/MT., 01 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006945-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (DEPRECADO)

VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA 01321399103 (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006945-92.2017.8.11.0006 

DEPRECANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DEPRECADO: 

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA, VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA 

01321399103 Vistos, etc. Razão assiste a parte Autora na manifestação 

anexada no id. 11093362. A citação daquele que deva figurar no polo 

passivo como litisconsórcio passivo deve ser promovida pelo réu que o 

denunciou (art. 131, caput, CPC). Assim, tendo em vista que a Requerida 

Construtora Campesatto promoveu a denunciação da lide da parte a ser 

citada, é de sua incumbência efetuar o recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato deprecado. Deste modo, promova a escrivania a 

intimação da parte ré para efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, e, sendo efetuado, cumpra-se conforme determinado. Não sendo 

recolhida a diligência, oficie -se ao Juízo Deprecante comunicando a 

impossibilidade do cumprimento da missiva, com as homenagens de estilo 

e cautelas de praxe .Após, providencie a baixa nos registros. Anoto que 

na petição de id. Num. 10530744 consta o nome do Advogado da 

Denunciante à Lide. Na CP - id Num. 10530752 consta ainda como 

Advogado o Dr Adermo Mussi. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006 

AUTOR: ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO RÉU: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Vistos etc. Anoto o prazo de 15 dias para que a parte autora indique o 

endereço atualizado do réu Jarbes Balieiro. Sendo apresentado o 

endereço expeça-se o necessário para a citação. Anoto ainda que realizei 

buscas na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta como endereço do 

Requerido: CPF: 108.024.521-91 Nome Completo: JARBES BALIEIRO 

DAMASCENO Nome da Mãe: CLEA BALIEIRO Data de Nascimento: 

23/11/1949 Título de Eleitor: 0002055961813 Endereço: AV NOSSA 

SENHORA DO CARMO 78 SANTA IZABEL CEP: 78200-000 Municipio: 

CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Título 002055961813 Data Nasc. 23/11/1949 Zona 6 Endereço AVENIDA 

SANGRADOURO 740 CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

18/09/1986 Nome Pai MANOEL DINIZ DAMASCENO Nome Mãe CLEA 

BALIEIRO DAMASCENO Naturalidade TEFÉ, AM Cód. Validação 

75d73327320afc18f84de21d6426432b Sendo indicado o endereço para 

citação, expeça-se o necessário, inclusive designe audiência de tentativa 

de conciliação, nos moldes estipulado no despacho inicial. Na 

eventualidade de ser pleiteada a citação por edital, expeça-se edital, sem 

agendamento de audiência. Não obstante, aguarde-se o decurso do prazo 

para a contestação da pessoa jurídica requerida. Em sendo apresentada a 

contestação, intime-se o autor para impugnar (art. 350/351, ambos do 

CPC). Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006 

AUTOR: ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO RÉU: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Vistos etc. Anoto o prazo de 15 dias para que a parte autora indique o 

endereço atualizado do réu Jarbes Balieiro. Sendo apresentado o 

endereço expeça-se o necessário para a citação. Anoto ainda que realizei 

buscas na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta como endereço do 

Requerido: CPF: 108.024.521-91 Nome Completo: JARBES BALIEIRO 

DAMASCENO Nome da Mãe: CLEA BALIEIRO Data de Nascimento: 

23/11/1949 Título de Eleitor: 0002055961813 Endereço: AV NOSSA 

SENHORA DO CARMO 78 SANTA IZABEL CEP: 78200-000 Municipio: 
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CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Título 002055961813 Data Nasc. 23/11/1949 Zona 6 Endereço AVENIDA 

SANGRADOURO 740 CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

18/09/1986 Nome Pai MANOEL DINIZ DAMASCENO Nome Mãe CLEA 

BALIEIRO DAMASCENO Naturalidade TEFÉ, AM Cód. Validação 

75d73327320afc18f84de21d6426432b Sendo indicado o endereço para 

citação, expeça-se o necessário, inclusive designe audiência de tentativa 

de conciliação, nos moldes estipulado no despacho inicial. Na 

eventualidade de ser pleiteada a citação por edital, expeça-se edital, sem 

agendamento de audiência. Não obstante, aguarde-se o decurso do prazo 

para a contestação da pessoa jurídica requerida. Em sendo apresentada a 

contestação, intime-se o autor para impugnar (art. 350/351, ambos do 

CPC). Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000345-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEY ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000345-21.2018.8.11.0006 

AUTOR: WALDENEY ALVES SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por WALDENEY ALVES SANTOS 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A. Primeiramente, ressalto que este Juízo adota o entendimento de que 

deve a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do 

ajuizamento da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de 

conhecimento público de que o recebimento da indenização referente ao 

aludido seguro pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o 

a u x í l i o  d e  i n t e r m e d i a d o r e s 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Com efeito, deverá a parte autora emendar 

a inicial a fim de demonstrar que há pretensão resistida na espécie 

mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Ademais, requer o Autor a concessão da assistência 

judiciária gratuita. No entanto, apesar de requerer o benefício, não trouxe 

documentos capazes de comprovar a sua incapacidade financeira. Nesse 

aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Ressalto que 

embora o Código de Processo Civil disponha acerca da concessão da 

justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência não 

pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira. Neste rumo, a Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), devendo, 

portanto, a parte que a requer, comprovar cabalmente a sua incapacidade 

financeira. Assim sendo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, 

convém facultar ao Autor o direito de provar a impossibilidade de arcar, 

com as custas e despesas do processo, devendo apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência (cópias carteira de trabalho, holerite, 

extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas 

judiciais e despesas processuais. Por fim, verifico que o Autor não indicou 

sua profissão na qualificação, deixando de atender um dos requisitos da 

petição inicial (art. 319, inciso II, CPC). Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para emenda da inicial, devendo o Autor sanar os 

apontamentos acima transcritos. Decorrido o prazo, retorne concluso para 

análise. Intime-se. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001243-05.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAISON NUNES 

CORDOVA Vistos etc. O autor nada se manifestou em relação ao 

despacho contido no id. 10253528 - Pág. 1. Portanto, renovo o prazo para 

manifestação, ficando anotado o prazo de 15 dias, findo o qual persistindo 

o autor na inércia, será o processo extinto sem resolução de mérito. 

Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003967-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003967-45.2017.8.11.0006 

AUTOR: SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

INTEGRADA LTDA - ME RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc. Na forma do art. 701, §5° do 

Código de Processo Civil, intime o autor para que no prazo de 15 dias 

responda aos EMBARGOS MONITÓRIOS apresentados no processo. 

Designe audiência de tentativa de conciliação para realização no Centro 

Judiciário. Cáceres/MT., 30 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000345-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEY ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000345-21.2018.8.11.0006 

AUTOR: WALDENEY ALVES SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por WALDENEY ALVES SANTOS 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A. Primeiramente, ressalto que este Juízo adota o entendimento de que 

deve a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do 

ajuizamento da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de 

conhecimento público de que o recebimento da indenização referente ao 

aludido seguro pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o 

a u x í l i o  d e  i n t e r m e d i a d o r e s 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Com efeito, deverá a parte autora emendar 

a inicial a fim de demonstrar que há pretensão resistida na espécie 

mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Ademais, requer o Autor a concessão da assistência 

judiciária gratuita. No entanto, apesar de requerer o benefício, não trouxe 

documentos capazes de comprovar a sua incapacidade financeira. Nesse 

aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Ressalto que 

embora o Código de Processo Civil disponha acerca da concessão da 

justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência não 

pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira. Neste rumo, a Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), devendo, 

portanto, a parte que a requer, comprovar cabalmente a sua incapacidade 

financeira. Assim sendo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, 

convém facultar ao Autor o direito de provar a impossibilidade de arcar, 

com as custas e despesas do processo, devendo apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência (cópias carteira de trabalho, holerite, 

extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas 

judiciais e despesas processuais. Por fim, verifico que o Autor não indicou 

sua profissão na qualificação, deixando de atender um dos requisitos da 

petição inicial (art. 319, inciso II, CPC). Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para emenda da inicial, devendo o Autor sanar os 

apontamentos acima transcritos. Decorrido o prazo, retorne concluso para 

análise. Intime-se. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Persiste a necessidade de complemento da 

petição inicial! A inicial e emenda não é suficientemente clara para 

esclarecer quem efetivamente deve figurar no pólo ativo: viúvas com a 

anuência dos filhos e/ou aqueles conjuntamente com os herdeiros. . No 

mesmo sentido, os instrumentos procuratórios de ids. Num. 11198972, 

Num. 11199453, Num. 11200294 e Num. 11200457em momento algum 

constam manifestação dos herdeiros no ajuizamento de indenização. 

Como a manifestação deve ser expressa, indique redação clara nesse 

sentido, já que é necessária prévia indicação para evitar qualquer 

questionamento e, eventualmente nulidade do processo. Sendo indicado 

que os herdeiros desejam integrar o pólo ativo, deverá ser regularizada a 

representação processual. Observo ainda em meio aos documentos a 

ausência de instrumento procuratório a legitimar a representação 

processual de CELIO SILVA FILHO. Além disto, observa-se que a 

Procuração firmada por JANE CRISTINA GONÇALVES BATISTA DE LUNA 

e ANTONIO BATISTA DE LUNA em que outorga poderes à MARIA NEUZA 

RAIMUNDO GONÇALVES, não consignou poderes para a representação 

em Juízo, tendo por objeto apenas a representação para fins de 

postulação do Seguro Obrigatório/DPVAT (id. 11200928). Não obstante, 

deverá ser comprovada a alegada hipossuficiência econômica de todos 

os representados, sendo certo que a mera declaração não constitui prova 

do alegado. Isto posto, renovo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a 

parte autora emende a inicial, a fim de que nela acompanhem os 

documentos essenciais à propositura da ação. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006897-36.2017.8.11.0006 

AUTOR: EVERTON DE AMORIM BENEVIDES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil 

suprimiu a exibição cautelar de documentos, motivo pelo qual a pretensão 

material deve ser admitida como produção antecipada da prova, 

conjugando-se as disposições normativas a ela relativas com a disciplina 

legal aplicável à exibição de documentos. Nesse sentido: “Importa 

destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez muito bem - o que no CPC 

atual é tratado tanto como meio de prova como “procedimento cautelar 

específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de urgência, não há como 

negar a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado antes do 

processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento aqui analisado, 

subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção antecipada de 

provas” (art.381), hipótese em que o réu será necessariamente citado, 

não meramente intimado. (Bueno, Cassio Scarpinella. Novo Código de 

Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 2015). Destarte, havendo 

indicação do fundamento da antecipação da prova documental (CPC, 

art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo 
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Civil, determino a citação da parte requerida para responder em 5 (cinco) 

dias (CPC, art. 398), com advertência expressa quanto às consequências 

jurídicas da inércia processual. Transcorrido o prazo para resposta, 

retorne concluso. Expeça-se o necessário. Caceres/MT, 01 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS RÉU: EDMAR CAETANO DE SOUZA Vistos etc. 

Em última manifestação a parte autora fez a juntada de novos documentos 

para a finalidade de subsidiar uma nova apreciação do pedido de tutela de 

urgência. A bem da verdade e da coesão processual, a tutela de urgência 

já foi apreciada durante o plantão judiciário e naquela oportunidade foi 

indeferida de modo que eventual reanálise da pretensão de urgência deve 

ser manejada por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015, I do CPC). 

Ainda assim, o processo deve ser “avocado”. Isso porque a parte autora 

demandou “ação com pedido cautelar preparatório de ação principal” de 

modo que o procedimento a ser observado é aquele contido no art. 305 e 

ss. do Código de Processo. Ainda que já tenha sido apreciada a tutela 

provisória (sobre a qual incide a pretensão recursal do agravo de 

instrumento), como a parte autora apresentou novos documentos, hei por 

bem colocar o processo nos “trilhos” do procedimento adequado de modo 

que determino a citação do réu a fim de no prazo de 05 (cinco) dias, 

responda a ação (art. 306/CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso para 

nova apreciação do caso. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001851-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Ilda de Oliveira Porto Tavares da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Hercules Paulo Amaral Cardoso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001851-66.2017.8.11.0006 

AUTOR: APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI RÉU: RENATO ARANTES, 

ANA CRISTINA CURY ARANTES O art. 17 do CPC dispõe: “Para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Daniel Amorim 

Assumpção Neves, acerca da legitimidade, assim explica: “Conforme 

tradicional lição doutrinária, legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é 

a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação 

prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda 

judicial e se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos 

descritos como titulares da relação jurídica material deduzida pelo 

demandante, mas essa definição só tem serventia para a legitimação 

ordinária, sendo inadequada para a conceituação da legitimação 

extraordinária. A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela 

individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que somente o 

titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio 

interesse, consagrando a legitimação ordinária, com a ressalva de que o 

dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também 

aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao 

menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o 

sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio.” (Manual de Direito 

Processual Civil – Volume único. Ed. Juspodivm, 2016. Pág.76). No caso 

destes autos a Autora postula a declaração da prescrição aquisitiva sobre 

o imóvel descrito. Ocorre que dentre os documentos apresentados foi 

juntada certidão de casamento e atestado de óbito do esposo. Tendo 

falecido o titular de 50 % da tutela pleiteada, e ainda que a Autora como 

postula a totalidade do imóvel, desconsiderando a legitimidade dos 

herdeiros, nos termos do art. 10 do CPC, oportunizo as partes 

manifestarem sobre tal circunstância, no prazo de dez dias. Caceres, 30 

de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001204-08.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ALIPIO 

ALVES GOMES Vistos, etc. Defiro o pedido exposto na petição de id. 

11406701. Expeça-se carta precatória para busca e apreensão do veículo 

objeto da lide no endereço indicado pelo Autor (id. 11406701). Cumpra-se. 

Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Persiste a necessidade de complemento da 

petição inicial! A inicial e emenda não é suficientemente clara para 

esclarecer quem efetivamente deve figurar no pólo ativo: viúvas com a 

anuência dos filhos e/ou aqueles conjuntamente com os herdeiros. . No 

mesmo sentido, os instrumentos procuratórios de ids. Num. 11198972, 

Num. 11199453, Num. 11200294 e Num. 11200457em momento algum 

constam manifestação dos herdeiros no ajuizamento de indenização. 

Como a manifestação deve ser expressa, indique redação clara nesse 

sentido, já que é necessária prévia indicação para evitar qualquer 

questionamento e, eventualmente nulidade do processo. Sendo indicado 

que os herdeiros desejam integrar o pólo ativo, deverá ser regularizada a 

representação processual. Observo ainda em meio aos documentos a 

ausência de instrumento procuratório a legitimar a representação 

processual de CELIO SILVA FILHO. Além disto, observa-se que a 

Procuração firmada por JANE CRISTINA GONÇALVES BATISTA DE LUNA 

e ANTONIO BATISTA DE LUNA em que outorga poderes à MARIA NEUZA 

RAIMUNDO GONÇALVES, não consignou poderes para a representação 

em Juízo, tendo por objeto apenas a representação para fins de 
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postulação do Seguro Obrigatório/DPVAT (id. 11200928). Não obstante, 

deverá ser comprovada a alegada hipossuficiência econômica de todos 

os representados, sendo certo que a mera declaração não constitui prova 

do alegado. Isto posto, renovo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a 

parte autora emende a inicial, a fim de que nela acompanhem os 

documentos essenciais à propositura da ação. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO OAB - MS3512 (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002718-93.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O questionamento acerca 

da existência ou não do nexo de causalidade confunde com o mérito e 

será objeto de apuração na instrução processual. Assim, proceda novo 

agendamento da perícia quando da realização da realização das próximas 

audiências concentradas, devendo a abordagem médica ficar adstrita a 

constatação da existência ou não de lesões e a sua adequação à 

legislação do DPVAT. Intimem-se. Vindo a informação da data e sendo 

intimadas às partes e Perito, retorne concluso para designação da 

audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se. Cáceres, 01 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Antes de 

designar a audiência de instrução, considerando a superveniente 

desistência do autor em relação a prova pericial (id. 11123647) o que 

implicará na responsabilidade exclusiva da ré MOTOS HONDA DA 

AMAZÔNIA no tocante aos honorários periciais (art. 95/CPC), uma vez 

que é a única a partir de então a requerer a prova pericial (id. 11072758), 

hei por bem conceder o prazo de 10 (dez) dias, para que a mesma (Motos 

Honda da Amazônia) esclareça se diante da desistência da prova pericial 

pelo autor (após a sua manifestação), ainda insiste na realização do 

trabalho pericial. Em caso positivo, deverá ainda informar qual a 

pertinência da perícia (quais pontos pretende esclarecer) devendo ainda 

demonstrar se os diversos serviços e reparos realizados na motocicleta 

não inviabilizariam a realização eficaz e um resultado claro do trabalho 

pericial. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Janeiro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004130-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIELSON BENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004130-25.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JUNIELSON BENTO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Indefiro o pedido de id. 

11275990, uma vez que não partiu deste Juízo comando para incidir 

restrição sobre o veículo. Deste modo, se há restrição sobre o mesmo, 

esta provavelmente foi lançada pelo próprio autor, sendo de incumbência 

do mesmo efetuar o cancelamento. Tendo decorrido o trânsito em julgado, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001414-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI REGINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001414-25.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SIMONI REGINA DA 

SILVA & CIA. LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO BRADESCO em face de SONIA REGINA DA SILVA E 

CIA LTDA – ME. Em síntese, informa a inicial que no dia 29.07.2015 o 

requerido contraiu com a autora empréstimo para aquisição de veículo 

automotor. Salienta que em razão do empréstimo, o réu forneceu em 

garantia o seguinte veículo: 01 (um) caminhão trator VOLVO/NH12380 

4X2T (NACIONAL); Placa MAX 4964; Cor vermelha; ano/mod. 2.000/2.000; 

combs. Diesel; chassi 9BVN4B5A0YE672721; RENAN 738577871. No 

entanto, informou o quanto segue: “Ocorre, porém, que a requerida deixou 

de pagar a prestação que se venceu em 29/11/2016, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, 

devidamente comprovada pela notificação realizada em cartório em anexo, 

encontrando-se o débito vencido, cujo valor dívida, devidamente 

atualizada até 22/02/2017, pelos encargos contratados importa em 

R$35.920,93 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais e noventa e três 

centavos) (...)”. Em razão do exposto, formulou os seguintes 

requerimentos: “a) determinar a BUSCA E APREENSÃO liminar do veículo 

anteriormente descrito no ítem 02 (dois) retro, com a consequente 

expedição de OFÍCIO AO DETRAN para retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM(IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) 

anteriormente à consolidação da propriedade, bem como OFÍCIO À 

SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da 

propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao 

Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da 

propriedade. b) determinar a citação da ré (réu) na pessoa de seu 

representante legal (caso a ré seja empresa) para querendo no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada no item 03 (três) 

da presente inicial, acrescida dos encargos pactuados, custas 

processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme 

julgamento do STJ, proferido no Recurso Repetitivo n. 1.418..593- MS, 

hipótese na qual o(s) bem(ens) lhe será(ao) restituído(s) livre do ônus da 

alienação fiduciária e ou para no prazo de 15 (quinze), sob pena de 

revelia, contestar e acompanhar a presente ação, até final decisão. c) 

decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que a ré 

efetue o pagamento da totalidade do débito, tornar definitiva a 
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consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do(s) bem (s) 

objeto da demanda, em mãos do autor, tudo conforme disposição legal, 

conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 3.º do Dec. Lei 911/69, 

com a redação que lhe foi dada pelo artigo 56 da Lei 10.931/04. (...)” Com 

a inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida e a liminar deferida 

(id. 4978663). O veículo foi apreendido e a requerida citada, conforme se 

nota pelas certidões contidas nos ids. 5916247 - Pág. 3 e 4. Diante da 

apreensão e citação, a requerida compareceu ao processo para 

contestar. Na oportunidade, informou em síntese que a busca e apreensão 

foi desnecessária, porquanto a ré já havia pago parte significativa do 

contrato, sendo o valor de R$38.440,35 pagos até então. Informou ainda 

ter o interesse em quitar toda a obrigação, sugerindo uma tentativa de 

conciliação. O autor impugnou a contestação no id. 9577928 em cuja 

oportunidade refutou a contestação e reiterou o pedido de procedência da 

ação. Por fim, realizada nova tentativa de conciliação, não obteve-se o 

acordo (id. 9577928). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO em 

face de SONIA REGINA DA SILVA E CIA LTDA – ME. Em suma, cuida-se 

de ação de busca e apreensão fundamentada no Dec. 911/69, em que a 

autora requer a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, para fins 

de resolução do contrato entabulado entre as partes. A ré em sua defesa 

sustentou ter pago parte significativa da dívida e requereu a transação 

quanto ao valor restante. Pois bem. Verifica-se que a requerida não 

solicitou a purgação da mora, mas apenas aduziu ter pago parte 

significativa do contrato e quanto ao valor restante postulou a conciliação 

para fins de reaver a posse do bem. Contudo, desde já assinalo que sua 

pretensão não merece abrigo de modo que a ação deverá ser julgada 

procedente desde já, porquanto o processo não demanda a produção de 

provas (art. 355, I do CPC). Isso, porque, em recentemente decisão o 

Superior Tribunal de Justiça apreciando o caso à luz da teoria do 

adimplemento substancial, acabou por rejeitá-la [a teoria], fazendo a 

interpretação segundo a qual a purgação da mora compreende o 

pagamento da dívida vencida e vincenda, independente da extensão da 

mora. Segue a emenda do acórdão, o qual adoto como razão de decidir: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afi-gurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Ademais, em sede de julgamento de REsp 

representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, citado no acórdão 

acima, consolidou-se o entendimento nos seguintes termos: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 
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liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido Em suma, a 

legislação de regência pretendeu garantir ao credor da referida 

modalidade contratual um modo de resolução contratual diferido, de sorte 

que a ação em comento tem por escopo garantir o cumprimento pleno do 

contrato de financiamento. Partindo deste prisma, e amparando-me ao 

entendimento do STJ, não há que se relativizar a pretensão deduzida na 

inicial sob qualquer hipótese, mormente diante do preenchimento dos 

requisitos do Decreto 911/69 e pela manifesta indisposição do autor em 

transacionar, ainda que a requerida tenha pago parte significativa do 

contrato, eis que conforme transcrições acima, o STJ pacificou seu 

entendimento no sentido de que o adimplemento substancial não impede o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. No tocante a pretensão de 

que seja realizada a tentativa de conciliação, a réplica à contestação, por 

si só, é suficiente para repelir o pedido, porquanto, não há instrumento 

legal para impor ao credor fiduciário a obrigação de transacionar ou até de 

estabelecer relação contratual com terceiro (como propunha o réu em sua 

contestação). Afinal, há a garantia constitucional de que à ninguém será 

imposta a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei (art. 5°, II da CF/88). Por fim, considerando que o autor 

cumpriu os requisitos do Dec. 911/69 (art. 3°, caput) à busca e apreensão 

do veículo, quais sejam: a) Juntada do contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, objeto da ação (id. 4963076); e b) comprovou a 

constituição em mora do devedor mediante a notificação encaminhada no 

endereço do devedor informado no contrato (id. 4963080 - Pág. 3); e c) 

apresentou planilha do cálculo atualizado da dívida (id. 4963084). 

Aliando-se ao fato de que o devedor não purgou a mora no prazo de cinco 

dias após a apreensão do bem deve-se concluir então pela procedência 

da ação de busca e apreensão, rejeitando-se os pedidos da contestação. 

É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, e declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 

com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do 

Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o veículo 01 (um) caminhão trator VOLVO/NH12380 4X2T 

(NACIONAL); Placa MAX 4964; Cor vermelha; ano/mod. 2.000/2.000; 

combs. Diesel; chassi 9BVN4B5A0YE672721; RENAN 738577871. Faculto 

a venda pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno a 

Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais. 

P. R. I. Decorrido o prazo recursal, aguarde-se o implemento do 

cumprimento de sentença pela parte interessada no prazo de 30 dias. 

Decorrido o prazo e nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 30 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002040-44.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Vistos etc. Em que 

pese o Mandado de Citação ter sido expedido para cumprimento no 

endereço urbano localizado na Praça Barão de Rio Branco, observa-se 

pela certidão contida no id. 9413887 - pág. 1 que a diligência foi realizada 

na zona rural, nas proximidades da Serra do Mangaval. Portanto, antes de 

apreciar o requerimento de citação por edital, determino que a Oficial de 

Justiça promova a diligência no local correspondente ao mandado, qual 

seja, – Praça Barão do Rio Branco, nº 156, Bairro Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres – MT. Anoto que realizei buscas on line e consta 

como endereço da Devedora: CPF: 850.096.281-04 Nome Completo: 

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Nome da Mãe: MARIA DE FATIMA 

ARAUJO Data de Nascimento: 27/04/1977 Título de Eleitor: 0018303051864 

Endereço: ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO OI 0 S/N CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome CRISTINA 

DE ARAUJO MIRANDA Título 018303051864 Data Nasc. 27/04/1977 Zona 

6 Endereço LARANJEIRA Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

02/05/1998 Nome Pai ARLINDO JOSE MIRANDA Nome Mãe MARIA DE 

FATIMA ARAUJO Naturalidade NOVA ANDRADINA, MS Cód. Validação 

2c3d73ecdc4fb7db1301b72c0e14088d Acaso a Executada não seja 

encontrada, defiro o pedido de citação por edital. Desde já e no prazo de 

15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 01 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004382-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004382-28.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SONIA MARIA LADEIA SEGATTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por SONIA MARIA LADEIA SEGATTO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Em deliberação inicial o Juízo determinou 

que a autora, no prazo de 15 dias, complementasse a inicial, justificando o 

pedido de gratuidade ou recolhendo as custas iniciais (id. 10905430). Já 

no id. 11530218 foi certificado o decurso do prazo para a emenda. É a 

síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 

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. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que a autora adotasse qualquer postura no 

feito. Com efeito, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 30 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001110-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DE OLIVEIRA DANELICHEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001110-26.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LETICIA DE OLIVEIRA DANELICHEN Vistos etc. Compulsando os autos 

observa-se que o feito teve início como ação de conhecimento, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao 

contrário da ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito 

controverso, atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo 

Advogado que logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na 

verba honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora 

implementando a fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada 

à execução dos honorários, mostra-se imperioso que se conste nos 
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registros do processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a 

isso, é sabido que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, 

unificando num só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a 

unificação neste processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso 

porque acaso seja retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor 

da ação cognitiva pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á 

promovendo o desaparecimento da relação processual estabelecida na 

ação cognitiva. Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico 

processual havido em relação processual estabelecida durante o curso da 

ação de conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito 

daquele que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido de id. 11278818 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Caceres, 30 de 

janeiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002514-15.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: DIAS AUTO POSTO 

LTDA, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS Vistos etc. Nos termos 

do art. 921, inciso I e 313, inciso II, ambos do CPC, delibero pela 

suspensão do processo por representar a vontade comum das partes, 

pelo prazo de seis meses. Após o decurso, proceda a intimação das 

partes para manifestação, no prazo de dez dias. Cáceres/MT., 01 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001096-42.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos etc. 

Concedido o prazo solicitado em audiência (15 dias) a autora quedou-se 

inerte. Sendo assim, considerando que a requerida externou o interesse 

em transacionar e que a tal respeito está pendente a manifestação do 

credor, renovo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a instituição 

financeira se posicione em relação a proposta formulada durante a 

audiência pela ré. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 01 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001096-42.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos etc. 

Concedido o prazo solicitado em audiência (15 dias) a autora quedou-se 

inerte. Sendo assim, considerando que a requerida externou o interesse 

em transacionar e que a tal respeito está pendente a manifestação do 

credor, renovo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a instituição 

financeira se posicione em relação a proposta formulada durante a 

audiência pela ré. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 01 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO MELLO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003141-19.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: DECIO MELLO GARCIA 

Depreque a busca a apreensão e citação no endereço indicado na petição 

de id. Num. 11459416. Fica a parte Autora desde já intimada para 

providenciar o preparo da carta precatória,no prazo de 15 dias. Caceres, 

01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Nos 

termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Autora sobre a petição de id. 

Num. 11455893 e certidão de id. Num. 11232209, no prazo de 10 dias. 

Caceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001974-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS OAB - MT2308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEDROSA QUINTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR MEMORIAIS Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, apresentem memoriais. Cáceres/MT, 1 

de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR)

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1004816-17.2017.8.11.0006 

AUTOR: KAREN CRISTINA SALES PAIS, EMERSON MARQUES DO 

AMARAL, CLINICA AMARAL S/S LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Inicialmente, acolho a emenda (id. 10953831) de modo que 

deverá ser acrescido ao polo passivo da ação o requerido CRISTINEI 

RODRIGUES MELO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

CLINICA AMARAL LTDA e outros, em face de BANCO BRADESCO e 

CRISTINEI RODRIGUES MELO. Transcrevo a síntese fática da inicial: “A 

Primeira Reclamante fez junto ao Reclamado Contrato Mútuo pelo qual foi 

expedida uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO DE CAPITAL 

DE GIRO – Nº.: 237/3293/000001 (nº interno 761/9636401) na data de 13 

do mês de outubro do ano de 2015 com a “finalidade de obter junto ao 

banco credor um empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Na forma do que dispõe a lei 9514/97 foi oferecido em garantia um 

“Lote de terra urbano, situado na cidade de Cáceres/MT, situado na Rua 

José Pinto de Arruda, Lote nº.: 01 da Quadra 03, setor 02, Bairro Rodeio, 

com área de 22.177,33 m2. Por ocasião da celebração do contrato 

figuraram como AVALISTAS o Segundo e a Terceira Reclamantes. Pois 

bem, conforme consta da INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE (doc. 03) os devedores pagaram duas parcelas e até a data 

de 06/07/2016 o débito vencido remontou a quantia de R$ 44.755,58 

(quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos). Ocorre que apesar de notificados da necessidade de purga da 

mora do referido débito os RECLAMANTES não tiveram à época condições 

pessoais de arcarem com o débito no prazo de 15 dias, razão pela qual 

transcorreu o prazo, mas, não o direito de quitar a obrigação até a data da 

assinatura do auto de arrematação. Contudo apesar da intimação para 

purgar a mora os Reclamantes não foram notificados pessoalmente (ou de 

qualquer outra forma) de qualquer outro ato praticado no âmbito do 

cartorial e foram surpreendidos recentemente por uma pessoa que os 

visitou informando que havia arrematado o bem dado em garantia. Em 

razão deste fato o Reclamante peticionou junto ao Cartório do 1º Ofício da 

Cidade de Cáceres/MT onde lhe solicitou cópia do Processo Administrativo 

de Consolidação de Propriedade. Como resposta recebeu Ofício que 

encaminhou documentações no seguinte rol: - PROCESSO REFERENTE À 

CLÍNICA AMARAL - PROCESSO REFERENTE À KAREN CRISTINA SALES 

PIRES - PROCESSO REFERENTE A EMERSON MARQUES DO AMARAL - 

RECIBOS DO 1º OFÍCIO - RECIBOS DO 2º OFÍCIO - INTIMAÇÕES - 

TRANCURSOS DE PRAZO. Pois bem da análise do rol documental 

respectivo que foi expedida uma única intimação relativa à necessidade de 

purgação da mora e referente a estes foram expedidas 03 (três) certidões 

de transcurso de prazo para purgação de mora. Após a consolidação da 

propriedade em favor do Reclamado foram marcados 03 (três) leilões até 

a arrematação do bem pelo valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e 

oito mil reais). Conforme visto os Reclamantes estão a ponto de serem 

deliberadamente retirados da área dentro de um procedimento eivado de 

nulidade absoluta, uma vez que nenhum dos reclamantes foi intimado dos 

editais que foram realizados merecendo reparação imediata por este juízo 

como será demonstrado no presente.” Após tecer suas razões de fato e 

de direito, requereu o quanto segue: “a) Seja recebida a inicial por 

satisfazer todos os seus requisitos legais e a citação do BANCO 

BRADESCO, ora Promovido demandado, na pessoa do seu Representante 

Legal, para, querendo, apresentar contestação, adotando-se o 

procedimento ordinário; b) Que seja LIMINARMENTE concedida a TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL, de 

forma a determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DOS LEILÕES 

REALIZADOS E DOS ATOS QUE DELE CONSEQUENTES, sob pena de 

multa diária em valor a ser estipulado por este juízo e deferimento das 

medidas que assegurem o resultado prático objetivado; c) Após pugna 

pelo julgamento de procedência da ação para declarar a nulidade dos 

leilões realizados e dos atos dele consequentes sem a intimação dos 

Reclamantes cessando de igual modo qualquer efeito decorrente dos 

leilões. d) Pugna ainda pela produção de todas em provas em direito 

admitidas; e) Em razão de se tratar de ação declaratória de nulidade (e 

constitutiva já que se pretende a desconstituição dos efeitos do leilão em 

que houve arrematação do bem dado em garantia) por causa meramente 

de direito dispensa desde já a realização de audiência inaugural;” Com a 

inicial, vieram documentos. No primeiro despacho (id. 9437102) o Juízo 

determinou a emenda da inicial a fim de que: “1 - apresentar instrumento 

procuratório da Autora Karen Cristina Sales Pais; 2 - retificar o valor da 

causa em conformidade com o proveito econômico perquirido na lide - 

anular o leilão do imóvel, nos termos do art. 292, inciso II do CPC, o que 

corresponde, no mínimo, ao valor da arrematação; 3 - providenciar o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição.” Intimados, os autores 

emendaram a inicial no id. 9951887. Ocorre que em nova deliberação (id. 

10102979) o Juízo compreendeu a necessidade de nova complementação 

da inicial, a fim de que terceiro interessado fosse incluído à lide. Por fim, a 

inicial foi novamente emendada (id. 10953831). É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

CLINICA AMARAL LTDA e outros, em face de BANCO BRADESCO e 

CRISTINEI RODRIGUES MELO. Em síntese, pretendem os autores o 

deferimento de medida provisória de urgência com a finalidade de 

suspender a realização de leilão de procedimento extrajudicial sobre o 

qual pretendem a nulidade. Pois bem. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 
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antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. A causa de pedir 

encontra-se diretamente vinculada ao argumento de que em sede de 

procedimento extrajudicial para cobrança de crédito com garantia 

hipotecária/fiduciária, teria havido ofensa a disposição legal segundo a 

qual seria imprescindível a intimação pessoal do devedor quanto as 

designações dos atos do leilão, franqueando-se a possibilidade da 

purgação da mora. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça possui 

precedentes no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, 

regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor 

acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1109712/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe 06/11/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. 

1. Tratando-se de execução extrajudicial sob o regime do Decreto-Lei n. 

70/66, o devedor deve ser intimado pessoalmente do dia, hora e local da 

realização do leilão do imóvel objeto do contrato vinculado ao Sistema de 

Financiamento Imobiliário. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese 

defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 275.807/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). 

Veja então que o Superior Tribunal de Justiça seja interpretando a Lei 

9.514/97 ou o Decreto-Lei 70/66 tem decidido que é necessária a 

intimação pessoal do devedor de todos os atos do procedimento 

extrajudicial de execução do crédito imobiliário, notadamente quanto a 

realização do leilão para a alienação do imóvel à terceiro. Partindo deste 

entendimento, mas sem nos aprofundar quanto ao mérito, eis que seria 

medida prematura, mormente por sequer ter sido estabilizada a relação 

processual com o oferecimento da defesa pelos réus é certo que à vista 

dos documentos apresentados não se verifica a ocorrência da intimação 

pessoal dos devedores quanto a realização do leilão extrajudicial. Certo é 

também que somente após a apresentação da defesa pelos réus é que se 

poderá ter uma ampla e mais segura visualização de todo o procedimento 

objurgado de modo que não se pode ainda falar em inobservância de 

regra necessária ao deslinde do procedimento. Contudo, atento ao 

requerimento de tutela de urgência e seus requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, são as seguintes considerações: Ainda não se 

pode falar com segurança de que houve a ausência de intimação dos 

devedores quanto a realização do leilão. Ainda que os requerentes 

tenham apresentado cópias indicadas como sendo a íntegra do 

procedimento da execução extrajudicial, necessário se faz o contraditório 

a fim de que, eventual ponto esquecido pelos autores seja trazido à baila 

pelos réus. Contudo, este Juízo reconhece que exigir dos autores que 

provem um comportamento negativo/omissivo dos réus seria medida 

desarrazoada e incompatível com o modelo processual vigente de ônus da 

prova. Ainda assim, não se pode falar em probabilidade do direito 

suficiente a ensejar o deferimento da tutela provisória na forma em que 

postulada. De outro lado, porém, pode-se afirmar que há risco de dano ou 

resultado útil do processo ao final, acaso a sentença acabe por 

reconhecer a procedência da ação, e no decurso do tempo até a sua 

prolação, tenham sido os autores retirados da posse do imóvel. Isso 

porque conforme se nota pelo id. 9418254 – pág. 1, o imóvel em questão já 

foi arrematado pela pessoa de Cristinei Rodrigues Melo, sendo que por 

meio da arrematação o mesmo possui, em tese, direito subjetivo à imitir-se 

na posse do imóvel. Sendo assim, ainda que desprovida da necessária 

probabilidade do direito, mas sendo patente o risco já mencionado, não se 

pode olvidar que o Juízo deve adotar alguma cautela (art. 139, IV do CPC) 

[1] a fim de prevenir maiores transtornos no período até a análise do 

mérito. Deste modo, hei por bem determinar que: - seja permitida a 

averbação junto a matrícula do imóvel quanto ao fato da arrematação do 

bem, desde que a medida seja implementada pela pessoa interessada (o 

arrematante), mas que junto a averbação seja consignada a condição 

sub-judice do registro, ficando ainda impedida a alienação ou 

transferência a qualquer título pelo arrematante à terceiros, à quem quer 

que seja, até o julgamento do mérito desta ação ou a superveniência de 

decisão que disponha de modo diverso. É como decido. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na forma em que 

postulada. Contudo, nos termos do art. 139, IV do Código de Processo 

Civil, determino que: - seja permitida a averbação junto a matrícula do 

imóvel acerca da arrematação do bem, desde que a medida seja 

implementada pela pessoa interessada (o arrematante), mas que junto a 

averbação seja consignada a condição sub-judice do registro, ficando 

ainda impedida a alienação ou transferência a qualquer título pelo 

arrematante à terceiros, à quem quer que seja, até o julgamento do mérito 

desta ação ou a superveniência de decisão que disponha de modo 

diverso. - Não obstante, determino ainda que seja oficiado ao CARTÓRIO 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS desta COMARCA comunicando o inteiro teor da 

petição inicial e desta decisão, inclusive para proceder a averbação na 

matrícula do imóvel, e solicite a cópia integral do procedimento extrajudicial 

que resultou na consolidação da propriedade do imóvel descrito na inicial 

em favor do credor fiduciário. Para tanto, instrua o ofício com a cópia da 

petição inicial, anotando o prazo de 15 dias para a resposta. Determino 

ainda que, sejam remetidos os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para que lá se proceda com 

a tentativa de conciliação. Citem-se e intimem-se os réus com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

bem como para que tomem conhecimento da decisão proferida nesta data 

para que levem à efeito o seu fiel cumprimento, anotando no mandado (art. 

250 NCPC) que os mesmos deverão (preferencialmente) comparecer ao 

ato acompanhados de Advogado ou Defensor Público. Caso os réus 

manifestem não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo 
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para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se manifestar nos 

mesmos termos (desinteresse na autocomposição), conforme redação do 

art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo 

para a resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, 

NCPC). Anote-se no mandado de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. Ficam as partes também advertidas de que a ausência injustificada 

na audiência de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa que fica desde fixada 2% sobre valor 

da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, 

NCPC). Cáceres/MT, 31 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (…) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007888-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca do despacho exarado (ID 11565446), bem 

como, com o fito de que, compareça com seu cliente e testemunhas a 

Audiência de Justificação designada para o dia 22 de fevereiro de 2018 

às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverá o causídico 

estar presente no referido ato designado, acompanhado de no máximo 3 

(três) testemunhas, devendo o rol ser apresentado no prazo de 5 dias, 

cabendo a parte a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 1 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-66.2016.8.11.0006 

AUTOR: DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Antes 

de apreciar sobre as provas solicitadas, delibero para que seja oficiado 

para a Caixa Econômica Federal encaminhar extrato de movimentação da 

conta corrente/poupança nº 00017013-8, agência 0870, titular Domingos 

Xavier de Oliveira, relativo ao mês de agosto de 2015, no prazo de dez 

dias. No mesmo prazo, reoportunizo a parte Requerida apresentar toda 

documentação e informação pormenorizada das operações anteriores e 

que embasaram os novos contratos, sendo: contrato nº 302727802-1: R$ 

2.845,91 e contrato nº 302794406-9: R$ 355,41 Caceres, 01 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-66.2016.8.11.0006 

AUTOR: DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Antes 

de apreciar sobre as provas solicitadas, delibero para que seja oficiado 

para a Caixa Econômica Federal encaminhar extrato de movimentação da 

conta corrente/poupança nº 00017013-8, agência 0870, titular Domingos 

Xavier de Oliveira, relativo ao mês de agosto de 2015, no prazo de dez 

dias. No mesmo prazo, reoportunizo a parte Requerida apresentar toda 

documentação e informação pormenorizada das operações anteriores e 

que embasaram os novos contratos, sendo: contrato nº 302727802-1: R$ 

2.845,91 e contrato nº 302794406-9: R$ 355,41 Caceres, 01 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002802-60.2017.8.11.0006 

AUTOR: KLEBER RAMOS DA SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS No doc. de id. Num. 9635445 e id. Num. 9635449 

consta a juntada do contrato e respectivo regulamento. Oportunizado 

manifestar sobre provas, a Autora insiste em compelir a Requerida 

apresentar cópia integral do “processo interno do seguro contratado”. 

Antes de analisar tal pretensão, faz-se necessário que o Autor indique em 

que consiste tal documento, qual a pertinência do pedido e importância 

para a compreensão da lide. Fixo prazo de 15 dias. Após, retorne 

concluso. Caceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002065-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BEIT CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 1 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte credora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se conforme determinado em Despacho de ID de nº. 11381005. 

Processo: 1002065-91.2016.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006 

AUTOR: ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO RÉU: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Vistos etc. Anoto o prazo de 15 dias para que a parte autora indique o 

endereço atualizado do réu Jarbes Balieiro. Sendo apresentado o 

endereço expeça-se o necessário para a citação. Anoto ainda que realizei 

buscas na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta como endereço do 

Requerido: CPF: 108.024.521-91 Nome Completo: JARBES BALIEIRO 

DAMASCENO Nome da Mãe: CLEA BALIEIRO Data de Nascimento: 

23/11/1949 Título de Eleitor: 0002055961813 Endereço: AV NOSSA 

SENHORA DO CARMO 78 SANTA IZABEL CEP: 78200-000 Municipio: 

CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Título 002055961813 Data Nasc. 23/11/1949 Zona 6 Endereço AVENIDA 

SANGRADOURO 740 CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

18/09/1986 Nome Pai MANOEL DINIZ DAMASCENO Nome Mãe CLEA 

BALIEIRO DAMASCENO Naturalidade TEFÉ, AM Cód. Validação 

75d73327320afc18f84de21d6426432b Sendo indicado o endereço para 

citação, expeça-se o necessário, inclusive designe audiência de tentativa 

de conciliação, nos moldes estipulado no despacho inicial. Na 

eventualidade de ser pleiteada a citação por edital, expeça-se edital, sem 

agendamento de audiência. Não obstante, aguarde-se o decurso do prazo 

para a contestação da pessoa jurídica requerida. Em sendo apresentada a 

contestação, intime-se o autor para impugnar (art. 350/351, ambos do 

CPC). Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002337-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA OAB - 354.083.241-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MS14837 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Apenas para ciência acerca das expedições dos atos para 

realização da audiência designada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001800-55.2017.8.11.0006 

AUTOR: SUELEN CRISTINA DOS SANTOS RÉU: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de dívida. Na contestação a parte Requerida 

rebate os argumentos da Autora, apresentou documentos atestando a 

suposta relação jurídica. Oportunizado manifestar sobre provas, as partes 

pleiteiam o julgamento da lide. A princípio, a prova necessária para 

elucidação consiste na realização de perícia grafotécnica na assinatura 

constante no documento de id. Num. 10370049. Ocorre que tal meio de 

prova é por demais onerosa, chegando ao patamar de R$ 5000,00 reais 

em outros feitos em tramite perante este juízo. Por tal razão, deixo, por 

ora, de determinar tal prova, como prova do juízo. Visando melhor 

compreender os fatos, entendo oportunizo a colheita de depoimento 

pessoal das partes, assim como requisição de informação junto ao lojista 

em que supostamente teria efetivado a venda. Para tanto, designo o dia 18 

de abril de 2018, às 16:30 horas para a colheita do depoimento pessoal 

das partes. Intime o representante legal da LOJA STUDIO Z CALÇADOS de 

Cáceres - endereço no id. Num. 10370049 - RUA SETE DE SETEMBRO nº 

282 para que preste informação detalhada se a Autora realizou alguma 

compra naquele estabelecimento. Em sendo positivo, deverá detalhar o 

dia, horário, vendedor e apresentar toda documentação disponível. Solicite 

ainda que preste informação pormenorizada acerca do documento de id. 

Num. 10370049 - Pág, no prazo de 10 dias. Expeça-se o necessário para 

intimação das partes e do terceiro. Caceres, 01 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002514-15.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: DIAS AUTO POSTO 

LTDA, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS Vistos etc. Nos termos 

do art. 921, inciso I e 313, inciso II, ambos do CPC, delibero pela 

suspensão do processo por representar a vontade comum das partes, 

pelo prazo de seis meses. Após o decurso, proceda a intimação das 

partes para manifestação, no prazo de dez dias. Cáceres/MT., 01 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001096-42.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos etc. 

Concedido o prazo solicitado em audiência (15 dias) a autora quedou-se 

inerte. Sendo assim, considerando que a requerida externou o interesse 

em transacionar e que a tal respeito está pendente a manifestação do 

credor, renovo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a instituição 

financeira se posicione em relação a proposta formulada durante a 

audiência pela ré. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 01 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Nos 

termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Autora sobre a petição de id. 

Num. 11455893 e certidão de id. Num. 11232209, no prazo de 10 dias. 

Caceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002802-60.2017.8.11.0006 

AUTOR: KLEBER RAMOS DA SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS No doc. de id. Num. 9635445 e id. Num. 9635449 

consta a juntada do contrato e respectivo regulamento. Oportunizado 

manifestar sobre provas, a Autora insiste em compelir a Requerida 

apresentar cópia integral do “processo interno do seguro contratado”. 

Antes de analisar tal pretensão, faz-se necessário que o Autor indique em 

que consiste tal documento, qual a pertinência do pedido e importância 

para a compreensão da lide. Fixo prazo de 15 dias. Após, retorne 

concluso. Caceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Instrução (depoimento pessoal das partes) agendada para o dia 18 de 

abril de 2018 às 16h30min, que será realizada na sala de audiências, da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 1 de fevereiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE MORAES (AUTOR)

GILDA GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002491-69.2017.8.11.0006 

AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE MORAES, GILDA GOMES DE MORAES 

RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Sendo pertinente para a apuração da 

lide, e para subsidiar este juízo ter a compreensão da controvérsia - a 

formalização ou não pelo Autor do pedido de desistência do contrato e 

caracterização ou não de danos morais, defiro a produção de prova 

testemunhal, e de ofício, delibero pela colheita do depoimento pessoal das 

partes. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril 

de 2018, às 14:00 horas. Intimem as partes pessoalmente para 

comparecimento, sob pena de confesso. Concedo prazo de 10 dias para 

indicação do rol de testemunhas, ficando a cargo a intimação, nos termos 

do art. 455 do CPC. Caceres, 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE MORAES (AUTOR)

GILDA GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 17 de abril de 2018 às 

14h00min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 1 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Determino que o CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) proceda com a tentativa de 

conciliação neste feito. Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 

250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste 

não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo para a 

defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se manifestar nos 

mesmos termos (desinteresse na autocomposição), conforme redação do 

art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo 

para a resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, 

NCPC). Anote-se no mandado de citação as advertências do art. 344 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 165 de 756



NCPC. Ficam as partes também advertidas de que a ausência injustificada 

na audiência de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa que fica desde fixada 2% sobre valor 

da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, 

NCPC). Cáceres/MT., 01 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175966 Nr: 10618-18.2014.811.0006

 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: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, de acordo com o artigo 

152, VI do NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente 

para INTIMAR o Requerido, na pessoa de seu advogado, para, querendo 

apresentar suas Contrarrazões de Apelação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158156 Nr: 5881-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COUTO

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

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado, para que proceda, 

no prazo de 05 (cinco) dias o depósito no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), referentes ao pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça a fim 

de cumprir Mandado de Citação a ser expedido no feito, esclarecendo que 

a guia de recolhimento deverá ser retirada no site do TJ e o pagamento, 

comprovado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53111 Nr: 1995-43.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento nº 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda ao depósito da importância de R$ 105,00 

(cento e cinco reais), referentes ao pagamento de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento de Mandado de Penhora/Avaliação a ser 

expedido no presente feito, devendo a guia de recolhimento ser extraída 

no site do TJMT e comprovado o referido pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista o Auto 

de Penhora e depósito de fls.85/90.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 6879-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RAYMUNDI, ANILCE GORETE 

MENDES RAYMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS ATALA, EMILIA ATTALA, GERMANO 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes manifestarem acerca da penhora realizada. Razão pela qual, 

encaminho os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198591 Nr: 2626-35.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVITHA CAR VEICULOS, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ceretifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI 

do NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO O PRESENTE PARA 

intimar as partes na pessoa de seus advogados, para que tomem ciência 

da devolução da Carta Precatória expedida nos autos ao Juízo da 

Comarca de Londrina-PR, com a oitiva de testemunha, e para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR)

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1004816-17.2017.8.11.0006 

AUTOR: KAREN CRISTINA SALES PAIS, EMERSON MARQUES DO 

AMARAL, CLINICA AMARAL S/S LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Inicialmente, acolho a emenda (id. 10953831) de modo que 

deverá ser acrescido ao polo passivo da ação o requerido CRISTINEI 

RODRIGUES MELO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

CLINICA AMARAL LTDA e outros, em face de BANCO BRADESCO e 

CRISTINEI RODRIGUES MELO. Transcrevo a síntese fática da inicial: “A 
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Primeira Reclamante fez junto ao Reclamado Contrato Mútuo pelo qual foi 

expedida uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO DE CAPITAL 

DE GIRO – Nº.: 237/3293/000001 (nº interno 761/9636401) na data de 13 

do mês de outubro do ano de 2015 com a “finalidade de obter junto ao 

banco credor um empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Na forma do que dispõe a lei 9514/97 foi oferecido em garantia um 

“Lote de terra urbano, situado na cidade de Cáceres/MT, situado na Rua 

José Pinto de Arruda, Lote nº.: 01 da Quadra 03, setor 02, Bairro Rodeio, 

com área de 22.177,33 m2. Por ocasião da celebração do contrato 

figuraram como AVALISTAS o Segundo e a Terceira Reclamantes. Pois 

bem, conforme consta da INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE (doc. 03) os devedores pagaram duas parcelas e até a data 

de 06/07/2016 o débito vencido remontou a quantia de R$ 44.755,58 

(quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos). Ocorre que apesar de notificados da necessidade de purga da 

mora do referido débito os RECLAMANTES não tiveram à época condições 

pessoais de arcarem com o débito no prazo de 15 dias, razão pela qual 

transcorreu o prazo, mas, não o direito de quitar a obrigação até a data da 

assinatura do auto de arrematação. Contudo apesar da intimação para 

purgar a mora os Reclamantes não foram notificados pessoalmente (ou de 

qualquer outra forma) de qualquer outro ato praticado no âmbito do 

cartorial e foram surpreendidos recentemente por uma pessoa que os 

visitou informando que havia arrematado o bem dado em garantia. Em 

razão deste fato o Reclamante peticionou junto ao Cartório do 1º Ofício da 

Cidade de Cáceres/MT onde lhe solicitou cópia do Processo Administrativo 

de Consolidação de Propriedade. Como resposta recebeu Ofício que 

encaminhou documentações no seguinte rol: - PROCESSO REFERENTE À 

CLÍNICA AMARAL - PROCESSO REFERENTE À KAREN CRISTINA SALES 

PIRES - PROCESSO REFERENTE A EMERSON MARQUES DO AMARAL - 

RECIBOS DO 1º OFÍCIO - RECIBOS DO 2º OFÍCIO - INTIMAÇÕES - 

TRANCURSOS DE PRAZO. Pois bem da análise do rol documental 

respectivo que foi expedida uma única intimação relativa à necessidade de 

purgação da mora e referente a estes foram expedidas 03 (três) certidões 

de transcurso de prazo para purgação de mora. Após a consolidação da 

propriedade em favor do Reclamado foram marcados 03 (três) leilões até 

a arrematação do bem pelo valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e 

oito mil reais). Conforme visto os Reclamantes estão a ponto de serem 

deliberadamente retirados da área dentro de um procedimento eivado de 

nulidade absoluta, uma vez que nenhum dos reclamantes foi intimado dos 

editais que foram realizados merecendo reparação imediata por este juízo 

como será demonstrado no presente.” Após tecer suas razões de fato e 

de direito, requereu o quanto segue: “a) Seja recebida a inicial por 

satisfazer todos os seus requisitos legais e a citação do BANCO 

BRADESCO, ora Promovido demandado, na pessoa do seu Representante 

Legal, para, querendo, apresentar contestação, adotando-se o 

procedimento ordinário; b) Que seja LIMINARMENTE concedida a TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL, de 

forma a determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DOS LEILÕES 

REALIZADOS E DOS ATOS QUE DELE CONSEQUENTES, sob pena de 

multa diária em valor a ser estipulado por este juízo e deferimento das 

medidas que assegurem o resultado prático objetivado; c) Após pugna 

pelo julgamento de procedência da ação para declarar a nulidade dos 

leilões realizados e dos atos dele consequentes sem a intimação dos 

Reclamantes cessando de igual modo qualquer efeito decorrente dos 

leilões. d) Pugna ainda pela produção de todas em provas em direito 

admitidas; e) Em razão de se tratar de ação declaratória de nulidade (e 

constitutiva já que se pretende a desconstituição dos efeitos do leilão em 

que houve arrematação do bem dado em garantia) por causa meramente 

de direito dispensa desde já a realização de audiência inaugural;” Com a 

inicial, vieram documentos. No primeiro despacho (id. 9437102) o Juízo 

determinou a emenda da inicial a fim de que: “1 - apresentar instrumento 

procuratório da Autora Karen Cristina Sales Pais; 2 - retificar o valor da 

causa em conformidade com o proveito econômico perquirido na lide - 

anular o leilão do imóvel, nos termos do art. 292, inciso II do CPC, o que 

corresponde, no mínimo, ao valor da arrematação; 3 - providenciar o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição.” Intimados, os autores 

emendaram a inicial no id. 9951887. Ocorre que em nova deliberação (id. 

10102979) o Juízo compreendeu a necessidade de nova complementação 

da inicial, a fim de que terceiro interessado fosse incluído à lide. Por fim, a 

inicial foi novamente emendada (id. 10953831). É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

CLINICA AMARAL LTDA e outros, em face de BANCO BRADESCO e 

CRISTINEI RODRIGUES MELO. Em síntese, pretendem os autores o 

deferimento de medida provisória de urgência com a finalidade de 

suspender a realização de leilão de procedimento extrajudicial sobre o 

qual pretendem a nulidade. Pois bem. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 
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do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. A causa de pedir 

encontra-se diretamente vinculada ao argumento de que em sede de 

procedimento extrajudicial para cobrança de crédito com garantia 

hipotecária/fiduciária, teria havido ofensa a disposição legal segundo a 

qual seria imprescindível a intimação pessoal do devedor quanto as 

designações dos atos do leilão, franqueando-se a possibilidade da 

purgação da mora. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça possui 

precedentes no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, 

regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor 

acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1109712/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe 06/11/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. 

1. Tratando-se de execução extrajudicial sob o regime do Decreto-Lei n. 

70/66, o devedor deve ser intimado pessoalmente do dia, hora e local da 

realização do leilão do imóvel objeto do contrato vinculado ao Sistema de 

Financiamento Imobiliário. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese 

defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 275.807/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). 

Veja então que o Superior Tribunal de Justiça seja interpretando a Lei 

9.514/97 ou o Decreto-Lei 70/66 tem decidido que é necessária a 

intimação pessoal do devedor de todos os atos do procedimento 

extrajudicial de execução do crédito imobiliário, notadamente quanto a 

realização do leilão para a alienação do imóvel à terceiro. Partindo deste 

entendimento, mas sem nos aprofundar quanto ao mérito, eis que seria 

medida prematura, mormente por sequer ter sido estabilizada a relação 

processual com o oferecimento da defesa pelos réus é certo que à vista 

dos documentos apresentados não se verifica a ocorrência da intimação 

pessoal dos devedores quanto a realização do leilão extrajudicial. Certo é 

também que somente após a apresentação da defesa pelos réus é que se 

poderá ter uma ampla e mais segura visualização de todo o procedimento 

objurgado de modo que não se pode ainda falar em inobservância de 

regra necessária ao deslinde do procedimento. Contudo, atento ao 

requerimento de tutela de urgência e seus requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, são as seguintes considerações: Ainda não se 

pode falar com segurança de que houve a ausência de intimação dos 

devedores quanto a realização do leilão. Ainda que os requerentes 

tenham apresentado cópias indicadas como sendo a íntegra do 

procedimento da execução extrajudicial, necessário se faz o contraditório 

a fim de que, eventual ponto esquecido pelos autores seja trazido à baila 

pelos réus. Contudo, este Juízo reconhece que exigir dos autores que 

provem um comportamento negativo/omissivo dos réus seria medida 

desarrazoada e incompatível com o modelo processual vigente de ônus da 

prova. Ainda assim, não se pode falar em probabilidade do direito 

suficiente a ensejar o deferimento da tutela provisória na forma em que 

postulada. De outro lado, porém, pode-se afirmar que há risco de dano ou 

resultado útil do processo ao final, acaso a sentença acabe por 

reconhecer a procedência da ação, e no decurso do tempo até a sua 

prolação, tenham sido os autores retirados da posse do imóvel. Isso 

porque conforme se nota pelo id. 9418254 – pág. 1, o imóvel em questão já 

foi arrematado pela pessoa de Cristinei Rodrigues Melo, sendo que por 

meio da arrematação o mesmo possui, em tese, direito subjetivo à imitir-se 

na posse do imóvel. Sendo assim, ainda que desprovida da necessária 

probabilidade do direito, mas sendo patente o risco já mencionado, não se 

pode olvidar que o Juízo deve adotar alguma cautela (art. 139, IV do CPC) 

[1] a fim de prevenir maiores transtornos no período até a análise do 

mérito. Deste modo, hei por bem determinar que: - seja permitida a 

averbação junto a matrícula do imóvel quanto ao fato da arrematação do 

bem, desde que a medida seja implementada pela pessoa interessada (o 

arrematante), mas que junto a averbação seja consignada a condição 

sub-judice do registro, ficando ainda impedida a alienação ou 

transferência a qualquer título pelo arrematante à terceiros, à quem quer 

que seja, até o julgamento do mérito desta ação ou a superveniência de 

decisão que disponha de modo diverso. É como decido. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na forma em que 

postulada. Contudo, nos termos do art. 139, IV do Código de Processo 

Civil, determino que: - seja permitida a averbação junto a matrícula do 

imóvel acerca da arrematação do bem, desde que a medida seja 

implementada pela pessoa interessada (o arrematante), mas que junto a 

averbação seja consignada a condição sub-judice do registro, ficando 

ainda impedida a alienação ou transferência a qualquer título pelo 

arrematante à terceiros, à quem quer que seja, até o julgamento do mérito 

desta ação ou a superveniência de decisão que disponha de modo 

diverso. - Não obstante, determino ainda que seja oficiado ao CARTÓRIO 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS desta COMARCA comunicando o inteiro teor da 

petição inicial e desta decisão, inclusive para proceder a averbação na 

matrícula do imóvel, e solicite a cópia integral do procedimento extrajudicial 

que resultou na consolidação da propriedade do imóvel descrito na inicial 

em favor do credor fiduciário. Para tanto, instrua o ofício com a cópia da 

petição inicial, anotando o prazo de 15 dias para a resposta. Determino 

ainda que, sejam remetidos os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para que lá se proceda com 

a tentativa de conciliação. Citem-se e intimem-se os réus com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

bem como para que tomem conhecimento da decisão proferida nesta data 

para que levem à efeito o seu fiel cumprimento, anotando no mandado (art. 

250 NCPC) que os mesmos deverão (preferencialmente) comparecer ao 

ato acompanhados de Advogado ou Defensor Público. Caso os réus 

manifestem não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo 

para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se manifestar nos 

mesmos termos (desinteresse na autocomposição), conforme redação do 

art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo 

para a resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, 

NCPC). Anote-se no mandado de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. Ficam as partes também advertidas de que a ausência injustificada 

na audiência de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa que fica desde fixada 2% sobre valor 

da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, 

NCPC). Cáceres/MT, 31 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (…) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000171-80.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO EXECUTADO: 

MARCELO MIRANDA SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A, 

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES Vistos etc. Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA demandado por SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO em face de MARCELO MIRANDA SOARES, MARIA ANTONINA 

CANÇADO SOARES e AGROPECUÁRIA ESTÂNCIA MARITA S/A. Há 

controvérsia pendente de análise. Ocorre que no id. 8055173 a exequente 

informou a existência de vínculo jurídico entre os executados e a pessoa 

de Armando Martins de Oliveira, em razão da qual era garantido depósitos 

mensais na conta dos executados provenientes do arrendamento de 

pastagens de propriedade rural registrada em nome da empresa privada 

da qual a executada Maria Antonina seria sócia proprietária. Em razão do 
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contexto indicado, a credora solicitou a penhora sobre os créditos 

mensais havidos em razão do vínculo contratual havido entre os 

executados e a pessoa de Armando Martins de Oliveira. Diante do 

requerimento, o Juízo deferiu o pedido no id. 8188539. Ocorre que os 

executados manifestaram no id. 8239588 aduzindo que o arrendamento 

informado seria fruto de relação jurídica existente entre Armando Martins 

de Oliveira e Agropecuária Lopes Cançado Ltda. Aduziu então que a 

penhora sobre tais créditos seria impossível de acontecer neste feito, 

porquanto seria levada a desfavor de pessoa jurídica estranha a presente 

relação processual, qual seja, a Agropecuária Lopes Cançado. Também 

reconheceu que em certo momento, o executado Marcelo Miranda teria 

recebido em sua conta pessoal alguns pagamentos do aludido 

arrendamento, mas que por mera deliberalidade e autorização de sua 

esposa (co-executada) sócia-proprietária da pessoa jurídica indicada. Em 

todo o caso, ressaltou que o crédito mensal (que reconheceu à monta de 

R$27.500,00) não pertencem a quaisquer dos executados de modo que a 

sua constrição na forma postulada pela autora não deveria ser acolhida. 

Ao final, após tecer suas considerações, requereu o indeferimento do 

pedido de penhora de crédito formulado pela exequente. Após a 

manifestação, a credora apresentou manifestação contrária no id. 

9080633 aduzindo em suma que os executados não provaram suas 

asserções e insistiu no pedido de penhora do crédito alusivo ao 

arrendamento de pastagens informado na manifestação anterior. Diante 

das manifestações apresentadas, este Juízo reiterou a decisão anterior 

no sentido de que seja a pessoa de Armando Martins de Oliveira intimado 

a realizar o depósito vinculado ao processo dos valores alusivos ao 

arrendamento de pastagens. No entanto, salientou que a liberação de 

valores somente ocorreria após a análise do contrato social da pessoa 

jurídica Agropecuária Cançado (id. 9880407). Em seguida, os executados 

através de manifestação contida no id. 10217368 realizou a juntada do 

contrato social da aludida pessoa jurídica. Por fim, houve a manifestação 

da autora (id. 10751455), em cuja oportunidade, formulou os seguintes 

pedidos: “a) Seja aplicada a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa AGROPECUARIA LOPES 

CANÇADO LTDA, até o limite das quotas da Executada MARIA ANTONINA 

CANÇADO SOARES; b) Seja aplicada a multa que trata o Parágrafo único 

do art. 774 do CPC, impondo-a no patamar de 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito 

da Exequente, exigível nos próprios autos do processo; c) Seja aplicada a 

multa por litigância de má-fé em desfavor de cada um dos executados, 

MARIA ANTONINA CANÇADO SOARES e MARCELO MIRANDA SOARES, 

no patamar de 10% (dez por cento) para cada um deles; d) Seja expedido 

IMEDIATAMENTE o competente Mandado de Intimação ao Credor dos 

Executados, o Sr. Armando Martins de Oliveira, CPF nº 039.149.411-20, 

em atenção do disposto no art. 855, I, do CPC, ficando advertido quanto 

aos termos do §2º e §3º do art. 856 do CPC, para que PAGUEM EM JUÍZO 

MENSALMENTE O VALOR DO CRÉDITO EM FAVOR DOS EXCUTADOS 

MARCELO MIRANDA SOARES e MARIA ANTONINA CANÇADO SOARES, 

recebido a título de arredamento, sob forma de depósito judicial vinculado 

ao processo 1000171-80.2016.8.11.0006-PJE, até o limite do valor 

executado R$ 659.411,44 (seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos 

e onze reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado até a 

presente data, tudo através de carta de intimação POR MEIO POSTAL 

enviada ao seguinte endereço: · ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 

039.149.411-20; ENDEREÇO: AVENIDA ANTÁRTICA, nº 201, LOTE 05 

(CONDOMÍNIO JAPUÍRA). Bairro RIBEIRÃO DA PONTE. CUIABÁ – MT, CEP: 

78.040-500. e) Sem prejuízo, seja expedida nova ordem de PENHORA 

ON-LINE, através do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 659.411,44 

(seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e onze reais e quarenta e 

quatro centavos), atualizado até a presente data conforme cálculo anexo 

(Doc. 01), nas contas bancárias e aplicações financeiras em nome dos 

Executados, vez que as duas últimas tentativas restaram parcialmente 

frutíferas em bloquear numerário: · MARCELO MIRANDA SOARES – CPF: 

005.021.621-04; · MARIA ANTONINA CANÇADO SOARES - CPF: 

582.443.521-91; · AGROPECUÁRIA ESTÂNCIA MARIITA S/A - CNPJ: 

01.375.824/0001-09.” Enfim, vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA demandado por SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO em 

face de MARCELO MIRANDA SOARES, MARIA ANTONINA CANÇADO 

SOARES e AGROPECUÁRIA ESTÂNCIA MARITA S/A. Verifica-se a 

pendência no processo quanto a hipótese de penhora de créditos havidos 

em contrato de arrendamento entre a pessoa de Armando Martins de 

Oliveira (terceiro) e a pessoa jurídica Agropecuária Cançado a cuja 

sociedade empresária a executada Maria Antonina faz parte. Pois bem. A 

respeito da penhora de créditos sobre o contrato de arrendamento de 

pastagens, reputo que o mesmo não pode prosseguir sem antes ser 

analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa 

em relação a ré Maria Antonina e a pessoa jurídica Agropecuária 

Cançado. É o que passo a analisar. O Código Civil prevê no art. 50 a 

possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de pessoas 

jurídicas, na seguinte forma: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 

Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Referido 

dispositivo, ao tratar do modo convencional de desconsideração da 

personalidade jurídica de pessoas jurídicas, estabelece a hipótese em 

comento quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica, esta 

havida nos casos de desvios de finalidade ou confusão patrimonial. No 

caso em análise a credora pretende o inverso, ou seja, que a pessoa 

jurídica Agropecuária Cançado, em cujo quadro societário está presente 

uma das executadas seja integrada à lide a fim de que seu patrimônio 

também responda pela dívida em execução. Imperioso destacar que o 

pedido ventilado não se trata de uma inovação, eis que o ordenamento 

jurídico, notadamente o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a 

hipótese. Senão, vejamos alguns julgados: RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

CABIMENTO. UTILIZAÇÃO ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta 

Corte admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma 

inversa a fim de possibilitar, de modo excepcional, a responsabilização 

patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios ou 

administradores quando demonstrada a abusividade de sua utilização. 2. 

O reexame das circunstâncias fáticas e probatórias da causa é labor que 

não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe 

expressamente a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, tanto o juízo de primeiro 

grau quanto o Tribunal de Justiça estadual, soberanos no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela utilização fraudulenta 

do instituto da autonomia patrimonial, caracterizando o abuso de direito, o 

que é suficiente para justificar a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica. 4. Verificada a existência dos pressupostos que 

justificam a inversa desconsideração, revela-se desinfluente para a 

adoção dessa excepcional medida o fato de a prática abusiva ter sido 

levada a efeito por um administrador, máxime quando este é um ex-sócio 

que permaneceu atuando, por procuração conferida por suas filhas (a 

quem anteriormente transferiu suas cotas sociais), na condição de 

verdadeiro controlador da sociedade. 5. Recurso especial não provido. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.493.071 - SP (2014/0103889-6). Relatoria do 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). "AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

CABIMENTO. UTILIZAÇÃO ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a fim de 

possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas 

próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva da 

personalidade jurídica. 2. É vedado em recurso especial o reexame das 

circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da 

Súmula do STJ: 'A pretensão de simples reexame de provas não enseja 

recurso especial.' 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no 

exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela utilização 

fraudulenta do instituto da autonomia patrimonial, caracterizando o abuso 

de direito, a fim de acarretar a desconsideração da personalidade jurídica. 

Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do enunciado de 

súmula supramencionado. 4. Agravo regimental improvido."(AgRg no 

AREsp nº 792.920/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 11/2/2016). "DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. ANÁLISE DOS REQUISITOS 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 

ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal a quo, soberano na 
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análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que estavam 

presentes os requisitos autorizadores do decreto de desconsideração da 

personalidade jurídica. Incide, no caso, pois, o óbice do enunciado n. 7 da 

Súmula do STJ. Precedentes. 2. A aplicação da chamada 

'desconsideração inversa' da personalidade jurídica é admitida pela 

jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental 

desprovido."(AgRg no REsp nº 1.096.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2013, DJe 

1º/3/2013). Nota-se, portanto, à luz dos precedentes do STJ, a 

possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica na 

forma inversa. E no caso em análise, compreendo pela necessidade de se 

declarar a mesma espécie de desconsideração. Explico: Veja que a autora 

na manifestação contida no id. 8055173 trouxe aos autos a notícia de que 

o executado Marcelo estaria auferindo renda paralela aos seus 

vencimentos de aposentadoria. Para tanto, noticiou que as partes 

manteriam vínculo subjetivo com um terceiro, chamado Armando Martins 

de Oliveira, consistente em contrato de arrendamento de pastagens. Em 

razão disto, solicitou que recaísse sobre a relação contratual noticiada a 

penhora dos créditos/rendimentos devidos pelo terceiro à pessoa do 

executado Marcelo. Ato seguinte, em resposta (id. 8239588), os 

executados compareceram no processo, informando que seria 

inadmissível a penhora de créditos sobre relação contratual havida entre 

terceiros estranhos a relação processual. Isso porque – admitindo a 

existência do contrato de arrendamento[1] – a relação contratual teria sido 

estabelecida entre o terceiro e a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA LOPES 

CANÇADO LTDA a qual teria a propriedade sobre o imóvel arrendado. 

Mais do que isso, confessou que Marcelo Miranda Soares recebeu em sua 

conta pessoal alguns pagamentos do arrendamento, por mera faculdade e 

concordância que assim fosse feito, haja vista ser sua esposa, Maria 

Antonina Cançado Soares então administradora e inventariante da 

Agropecuária Lopes Cançado Ltda. (trecho da manifestação dos 

executados - 8239588 - Pág. 1). Apenas pelo quadro então apresentado, 

pode ser justificada a necessidade da desconsideração da personalidade 

jurídica inversa, isso porque os executados confessam a burla dos limites 

da pessoa jurídica e até mesmo a confusão patrimonial, uma vez que os 

rendimentos resultantes de negócio jurídico estabelecido entre a 

AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO LTDA e o terceiro (Armando Martins 

de Oliveira) estariam sendo depositados em conta corrente de pessoa 

física que sequer pertence ao quadro societário da empresa. Ora, não há 

justificativa a legitimar a realização de depósitos de créditos da pessoa 

jurídica na conta corrente pessoal do marido (executado Marcelo) da 

sócia-administradora da sociedade empresária. Ora, não se pode admitir a 

possibilidade acima telada, sob pena de se estar permitindo que negócios 

que originem créditos/rendimentos diretos em favor dos executados (até 

mesmo do executado Marcelo que não pertence ao quadro societário da 

empresa) sejam protegidos pelos limites da personalidade jurídica de 

empresa nos moldes noticiados nos parágrafos acima, tão somente por 

tais negócios receberem a rubrica da pessoa jurídica em voga. Diante 

desta constatação e amparando-me nos precedentes acima transcritos, 

reputo caracterizado o abuso dos limites da personalidade jurídica, 

havendo verdadeira confusão patrimonial entre a sócia, seu marido 

(ambos executados) e a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA LOPES 

CANÇADO LTDA., razão pela qual deverá a mesma passar a integrar a 

lide de modo que também responda pelo crédito em execução até os 

limites da quota de participação da então executada Maria Antonina sobre 

a aludida pessoa jurídica. Seja esse o quadro acertado em relação ao 

pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica! Conforme 

salientado no início, não seria possível a nova apreciação do requerimento 

de penhora de créditos havidos na relação contratual consistente no 

arrendamento de pastagens ao terceiro, Armando Martins de Oliveira, sem 

antes apreciar o requerimento de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica. Contudo, conforme se pode notar acima, este Juízo 

acaba de concluir pela necessidade do acolhimento da pretensa 

desconsideração. Surge a partir de então, a necessidade de apreciar 

novamente a possibilidade de se penhorar aqueles créditos. É o que 

passo a fazer! Incontroverso está entre as partes que o executado 

Marcelo recebeu alguns pagamentos da pessoa de Armando Martins de 

Oliveira oriundos da relação contratual havida entre este e a pessoa 

jurídica Agropecuária Lopes Cançado Ltda., de cujo quadro societário 

participa a co-executada Marcela Antonina. Dito isto, não se pode olvidar – 

e tal foi a razão da conclusão do Juízo feito acima em relação ao 

requerimento anterior – que a atitude desempenhada pelo executado leva 

à insegurança jurídica no tocante a eficácia do presente feito, uma vez 

que o executado já buscou proteger seus rendimentos sob o argumento 

de pertence-los à aludida pessoa jurídica. Logo, este Juízo visualiza a 

necessidade de se garantir a plena fluidez do processo rumo a sua 

finalidade mediante a adoção de medidas cautelares. A esse respeito, 

lembro que o Código de Processo Civil estabelece o seguinte poder de agir 

ao Juízo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Comentando o dispositivo, Daniel Amorim 

Assumpção Neves, salienta que: “(...) Segundo o dispositivo legal incumbe 

ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas 

coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da 

decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas 

sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela 

vontade do direito, gerando a satisfação do direito independente da 

colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e apreensão e 

a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são 

aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra 

a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à 

vontade do direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, 

como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 

827, §1° do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como 

ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos(...)” 

(Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo: Editora 

Juspodivm, 2016. p. 230/231). Com efeito, vejo a necessidade de se 

determinar a imediata constrição de parte do crédito havido no contrato de 

arrendamento em comento (observado o limite das quotas societárias da 

executada Maria sobre a pessoa jurídica que integrará a lide), uma vez 

que, a considerar que o contrato social da pessoa jurídica ingressa no 

processo (id. Num. 10217396 - Pág. 1/12), a executada Maria, tem o poder 

administrativo da aludida pessoa jurídica, sendo a representante da 

maioria das quotas da empresa (97,14% das quotas – sendo a metade 

dela e a outra metade do espólio de Juracy Prata Cansado) e estando em 

significativa posição na sociedade, acabou por anuir com o depósito de 

valores oriundos de créditos da empresa diretamente na conta corrente 

pessoal de seu marido e co-executado Marcelo. Sendo estas a razão e 

fundamento a serem expostos, este Juízo entende por medida de cautela 

determinar desde já a penhora de parcela do crédito resultante do contrato 

de arrendamento noticiado no processo (até o limite de 48,57% dos seus 

frutos) cuja importância deverá ser depositada pelo então devedor do 

aludido negócio (Armando Martins de Oliveira) em conta vinculada ao 

processo. Para tanto, o terceiro indicado deverá ser intimado 

imediatamente da presente decisão a fim de que ciente da determinação 

judicial, não somente passe a efetuar os depósitos mensais na forma 

indicada, mas também apresente ao processo a cópia integral do contrato 

de arrendamento noticiado no processo a fim de que diante de todos os 

envolvidos na presente relação processual, possa o Juízo acompanhar os 

pagamentos e mensurar em qual tempo e modo o mesmo poderá ou não 

satisfazer por completo a dívida aqui executada. Em todo o caso, deverá 

ainda ser advertida a parte devedora de que eventuais embaraços ao 

cumprimento da ordem judicial que neste momento se materializa ou 

qualquer alteração no estado de fato ou direito no negócio jurídico já 

estabelecido, desde que importe em inovação contratual como forma de 

frustrar a eficácia da presente decisão, importará em atentado à dignidade 

da justiça, sujeito a multa de até 20% sobre o valor da dívida, sem prejuízo 

das sanções criminais aplicáveis ao eventual caso concreto (art. 77, §2° 

do Código de Processo Civil). Em suma, deverá a pessoa jurídica ser 

citada e intimada da presente demanda e de seu ingresso ao processo em 

razão da presente decisão, a fim de que na forma do art. 523 do Código 

de Processo Civil, efetue o pagamento da dívida em execução, sob pena 

de acréscimo de honorários de 10 % e multa no mesmo patamar à teor do 

art. 523, §1° do Código de Processo Civil. Saliento que no caso de no 

prazo legal ser adimplida a dívida em execução, ficará suspensa a 

determinação de penhora por cautela aqui determinada. Quanto ao pedido 

de penhora online, também entendo pertinente o requerimento, a cujo 

respeito deverá incidir apenas sobre os executados intimados da presente 

ação, quais sejam, MARCELO MIRANDA SOARES, AGROPECUARIA 

ESTANCIA MARIITA S/A, MARIA ANTONINA CANCADO SOARES. É que no 

caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer 

crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência 
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absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros dos 

devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil. É como decido! Com efeito, considerando as conclusões 

acima realizadas, são as seguintes determinações a serem observadas 

pelas partes e Secretaria da vara no tocante ao cumprimento dos atos. a) 

Em razão da desconsideração da personalidade jurídica acolhida acima, 

cite-se e intime-se a agora executada AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO 

LTDA., a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

dívida perseguida, sob pena de decorrendo o prazo, incida sobre o crédito 

honorários (10%) e multa (10%) à teor do art. 523, §1° do Código de 

Processo Civil; b) Por cautela, determino que seja intimado a pessoa de 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (ENDEREÇO: AVENIDA ANTÁRTICA, nº 

201, LOTE 05 (CONDOMÍNIO JAPUÍRA). Bairro RIBEIRÃO DA PONTE. 

CUIABÁ – MT, CEP: 78.040-500.), a fim de que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente no processo a cópia integral do contrato havido com a 

Agropecuária Lopes Cançado Ltda., consistente no arrendamento de 

pastagens/imóvel, bem com para que passe a partir da intimação, a 

efetuar o depósito da quantia correspondente a 48,57% da obrigação 

devida em razão do contrato em conta vinculada ao processo – cuja 

determinação judicial deverá ser rigorosamente observada sob as penas 

da lei; Saliento que a apresentação do mesmo documento pelos 

executados, não eximirá o intimando da obrigação de cumprir a presente 

determinação judicial em sua íntegra; c) No tocante ao requerimento 

deferido de penhora online em desfavor dos executados já intimados, são 

as seguintes considerações: Será juntado ao processo o resultado a 

tentativa de bloqueio online de valores. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverão 

eles ser intimados através do Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em 

que poderão no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo 

apresentada a manifestação dos executados, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, 

caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

colha-se a manifestação da credora no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pelos executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. d) independente da disposição 

acima, em caso de apresentação do contrato pelo terceiro intimado 

(Armando Martins de Oliveira) deverão as partes serem intimadas para 

manifestação a seu respeito, no prazo de 15 dias. d) Por fim, esgotadas 

as providências acima, bem como decorrido o prazo da citação/intimação 

da executada Agropecuária Lopes Cançado Ltda., retornem os autos 

conclusos para novas deliberações. Cáceres/MT., 07 de Dezembro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] “A exequente 

pretende a penhora de renda decorrente de arrendamento rural levada a 

efeito entre a AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO LTDA. e o Sr. 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA. Como se nota, o arrendamento em 

questão não foi contratado pelas partes envolvidas neste feito. A 

AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO LTDA não é parte neste feito, sendo, 

pois, impossível a penhora de qualquer crédito decorrente de contrato de 

arrendamento de suas terras para solver obrigações de terceiros.” 

(trecho da manifestação proferida pelos executados no id. 8239588 – 

pág.1)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000356-50.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: DIEGO VICTOR 

ORTEGA DE ARRUDA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento 

nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do 

taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 01 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000359-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000359-05.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EMBARGADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO Defiro 

provisoriamente a gratuidade da justiça. Providencie a retificação dos 

pólos da relação processual, passando a constar ALESSANDRA DE 

OLIVEIRA PINTO como Embargante e a COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT como Embargada. Providencie a habilitação do 

Advogado da Embargada nos registros. Após, cite a Embargada via DJE, 

na pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Ausente qualquer fundamentação 

que aponte ou desconstitua a obrigação, indefiro o pedido de efeito 

suspensivo. Sem prejuízo do prazo estipulado, designe o Centro Judiciário 

audiência de tentativa de conciliação. Caceres, 01 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-O (ADVOGADO)

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002189-40.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANHAO-CEMAR Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) ajuizada 

por PEDRO BARBOSA DA SILVA em face de COMPANHIA ENERGÉTICA 

DO MARANHÃO – CEMAR. Em síntese, pretende o requerente a 

declaração de inexistência de dívida, ressarcimento de valores pagos e 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma 

vez que teria sido “negativado” em razão de dívidas oriundas de relação 

contratual da qual alega desconhecimento. Eis a transcrição fática contida 

na inicial: “(...) A referida inscrição do nome do Requerente no cadastro 

dos maus pagadores foi realizada pela Requerida no mês de abril do ano 

de dois mil e quinze [2015] e no valor total de R$ 247,79 [Duzentos e 

quarenta e sete reais e setenta e nove centavos]. No entanto, 

assevere-se desde logo que o Requerente desconhece qualquer relação 

consumerista que viesse a ensejar cobrança e negativação do seu nome 

em serviço de proteção ao crédito. Ressalte-se que o Requerente sem 

conseguir entender o que estava acontecendo, já que desconhece 

qualquer relação consumerista que viesse a ensejar cobrança e 

negativação do seu nome em serviço de proteção ao crédito por parte da 

Requerida, buscou informações junto a esta última, ocasião que restou 

informado que aludida cobrança e inscrição é oriunda de suposta 

inadimplência de fatura de serviço de energia elétrica. Necessário 

destacar que o Requerente na ocasião informou a Requerida que jamais 

havia celebrado qualquer contrato junto a empresa. Alegou ainda o 

Requerente que nunca residiu na cidade de Imperatriz/MA [endereço 

indicado nas faturas], mas, sim nesta urbe [Cáceres/MT], local onde reside 

desde longa data. Todavia, sem êxito, tendo em vista que a Requerida não 

tomou nenhuma providência, ao revés, posto que permaneceu insistindo 

que o Requerente encontrava-se inadimplente junto a empresa. Importa 

relatar ainda que o Requerente com esperança e pretendendo resolver a 

situação amigavelmente e sem maiores transtornos, tornou entrar em 

contato com a Requerida por outras tantas vezes, contudo, sem qualquer 

êxito. Desesperado e cansado das tentativas infrutíferas, tratando-se de 

homem trabalhador e honesto, bem como pretendendo zelar do seu nome, 

eis que mesmo não tendo jamais estabelecido relação consumerista com a 

Requerida ou estando inadimplente com esta última, providenciou 

pagamento das faturas. No entanto, mesmo tendo efetuado pagamento de 

dívida inserta equivocadamente em seu nome, a Requerida manteve [e 

ainda mantém] o nome do Requerente com restrições [negativado]. Urge 

consignar que após o pagamento acima indicado o Requerente tornou a 

estabelecer contato com a Requerida, todavia, igualmente das demais 

vezes sem qualquer resultado. E mais. É que além de não obter qualquer 

esclarecimento sobre o assunto, eis que até o presente momento não 

obteve resolução da sua situação, sendo certo que o seu nome 

permanece negativado. Sucede que os fatos narrados causaram e ainda 

causam enorme constrangimento ao Requerente perante os seus 

familiares, amigos e colegas de trabalho, notadamente quando o 

Requerente é pessoa honesta e trabalhadora. Neste diapasão, 

considerando o ocorrido e a tentativa infrutífera de resolver a situação 

juntamente a Requerida, não restou alternativa ao Requerente senão 

buscar por meio desta a devida prestação jurisdicional, para restar 

declarada a inexistência dos débitos, bem como declarando por sentença 

a nulidade das restrições no nome do Requerente, com a consequente 

condenação da Requerida a indenização a título de danos morais, o que 

abaixo será melhor exposto e postulado.” Após tecer suas razões de fato 

e de direito, formulou os seguintes requerimentos: “a] Concessão dos 

efeitos da tutela provisória de urgência para determinar “in limine”, que a 

Requerida se abstenha e/ou cancele qualquer restrição [Cartório de 

Protesto, CDL, SERASA, SPC] no nome do Requerente, referente ao objeto 

da presente ação, com fixação de astreinte diária no importe de R$ 

1.000,00 [Hum mil reais], para caso de descumprimento. b] Citação da 

Requerida para que tome ciência da presente demanda e, para que, caso 

queira, apresente defesa no prazo legal estabelecido pela legislação 

aplicável à espécie, sob pena de revelia e confissão; c] Inversão do ônus 

da prova na forma do artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, requerendo seja a Requerida compelida a apresentar toda 

documentação referente ao caso em comento, na forma do artigo 396 e 

sob pena de aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil [CPC]; d] 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser pobre, não tendo 

condições de arcar com as despesas do processo nos termos da Lei n° 

1060/50; e] Informa o Requerente quanto a pretensão de composição 

amigável, motivo pelo qual requer seja designada audiência de conciliação 

ou mediação na forma do inciso VII do artigo 319 e artigo 334 do Código de 

Processo Civil [CPC]; f] Inexitosa a tentativa de composição amigável, 

requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em 

epígrafe, com a declaração por sentença da inexistência do débito do 

valor de R$ 247,79 [Duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove 

centavos] inerente ao Contrato nº 0201605002111633, bem como 

declarando por sentença a nulidade da restrição no nome do Requerente. 

g] Outrossim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 [Dezesseis mil 

reais], bem como requer a condenação da Requerida restituir o valor de 

R$ 776,00 [Setecentos e setenta e seis reais], cujo valor deverá ser pago 

com as devidas correções monetárias. h] Condenação da Requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios nos moldes do artigo 85 do Código 

de Processo Civil [CPC] e no importe de vinte por cento [20%] sobre o 

valor da condenação, atualizado à data do pagamento;” Com a inicial, 

vieram os documentos. Em deliberação inicial, este Juízo acolheu o 

requerimento de tutela provisória de urgência (id. 5899724), nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando que a 

requerida, no ato de citação e intimação, proceda com a baixa da restrição 

de crédito anotada em desfavor do autor, no que concerne ao débito 

discutido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de incidência de multa diária no importe de R$1.000,00. Concomitante, 

oficie ao SERASA e SPC BRASIl para que proceda a imediata baixa das 

restrições descritas no documento de Id. 5865404 tendo como origem a 

requerida CEMAR. Nos termos do art. 6°, VIII do CDC, fica DEFERIDA a 

inversão do ônus da prova;” Citada, a requerida apresentou contestação 

no id. 9015054. Na oportunidade sustentou que não devem prosperar as 

razões indicadas na inicial, eis que a conta-contrato objeto desta ação 

estaria vinculada ao nome do autor e ressaltou que há a pendência de 

pagamento da quantia de R$706,95 (setecentos e seis reais e noventa e 

cinco centavos). Informou que houve restrição contra o autor pelas 

faturas 03, 09, 12 e 05/2015, mas que a negativação não mais subsistia. 

Argumentou que na hipótese de ser reputada ilegítima a restrição ao 

crédito levada contra o autor, tal culpa deve-se ao órgão arrecadador, 

porquanto, teria deixado de efetuar em tempo hábil o repasse da 

informação acerca dos pagamentos efetuados pela parte autora. Quanto 

ao suposto corte do fornecimento de energia elétrica alega ter sido legitima 

a suspensão do serviço em razão do indicado inadimplemento. Partindo-se 

deste prisma, ponderou que é culpa exclusiva da vítima o transtorno ao 

qual estaria submetida (corte do fornecimento de energia elétrica) de modo 

que não haveria que se falar em responsabilidade civil objetiva da 

empresa requerida. Logo, também teceu considerações apontando não 

existir razões à condenação por danos morais. Não obstante, formulou 

pretensão contra-posta, no sentido de que seja a requerida condenada ao 

pagamento do valor de R$706,95, com os acréscimos de juros e multa em 

razão do consumo da energia elétrica. Ao final, após tecer suas razões 

de fato e de direito, solicitou o quanto segue: “(a) Que seja a presente 

contestação recebida, a fim de que a ação sejá julgada IMPROCEDENTE, 

ante a total falta de amparo ao pleito do autor; (b) Que seja julgado 

procedente o pedido contraposto condenando o autor ao pagamento do 

débito em seu nome no valor de R$ 706,95 (setecentos e seis reais e 

noventa e cinco centavos), devidamente atualizado; (c) Que não seja 

reconhecida a inversão do ônus da prova, em virtude de não ter 

demonstrado sua hipossuficiência, requisito imprescindível para a 

concessão do benefício. (d) A condenação da autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em caso de sucumbência em grau de 

recurso. (e) Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, o que 

somente se admite em hipótese, que o quantum da reparação na 

ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), condenando em 

consonância com a realidade dos fatos e de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.” Com a contestação, vieram 

documentos. Tentada a conciliação, tal não foi possível em razão da 

ausência do do autor (id. 9139185). O autor apresentou impugnação no id. 

9299737. No id. 9631976 o Juízo impôs multa de 2% sobre o valor da 

causa em desfavor do autor, ante a sua ausência injustificada na 

audiência de tentativa de conciliação. Também anotou prazo para as 

partes indicarem provas a produzir. No id. 9728279 o autor requereu o 

julgamento antecipado da lide. Já no id. 9728399 o autor insurgiu-se contra 

a multa fixada, sob o argumento de que não foi intimado para a audiência 
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de tentativa de conciliação. O réu não indicou provas a produzir (id. 

10035092). É a síntese do necessário. Fundamento de decido. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA) ajuizada por PEDRO BARBOSA DA SILVA em 

face de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, porquanto o autor solicitou que assim o 

fosse feito por não ter provas a produzir, e a ré apesar de ter sido 

intimada, quedou-se inerte quanto a faculdade processual que lhe foi 

conferida a fim de que fossem indicadas provas a produzir (art. 355, I do 

CPC). Ato seguinte, saliento que não existem questões preliminares a 

serem apreciadas, portanto, passo ao exame do mérito. Pois bem. Em 

suma, o autor informa em sua inicial ter sofrido restrição de crédito em 

razão de faturas não pagas, geradas pela empresa ré, a cujo respeito 

nega ter estabelecido com a mesma qualquer relação contratual. Logo, a 

dívida cobrada seria inexistente de modo que a restrição em sua 

decorrência deveria ser considerada ilegítima, e os valores pagos pelo 

autor a fim de saldar a negativação serem restituídos. Já a requerida, em 

sua contestação, em suma, defendeu a legitimidade da cobrança, 

sustentando que o autor possui relação contratual com a mesma e que 

dela adveio o inadimplemento que legitimou a inscrição do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, as partes controvertem nas 

questões acima sintetizadas. Passo a fundamentar e expor as razões do 

convencimento deste Juízo. A ação é procedente e tal conclusão pode ser 

feita à luz da sistemática invertida do ônus. Afinal, veja que na decisão 

inicial este Juízo entendeu por bem inverter o ônus da prova 

amparando-se no art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Aliás, o próprio CPC prevê tal possibilidade conforme redação do art. 373, 

§1° do CPC. In verbis: “§1° Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Ocorre que a causa de pedir do 

autor baseia-se em fato negativo, ou seja, nega o autor ter estabelecido 

qualquer relação contratual com o réu. Logo, exigir-se do demandante que 

prove a inexistência de fato seria medida dezarradoada, cuja solução 

pode ser encontrada na inversão da prova, a fim de que o réu demonstre 

que tal relação contratual – a despeito do argumento do autor – de fato 

tenha existido. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DO RÉU - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA LOCAL - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. 

Nas ações declaratórias negativas, os ônus da prova de demonstrar a 

existência do crédito que se pretende desconstituir são do réu e não do 

autor, caracterizando-se uma exceção à regra geral do artigo 333 do CPC, 

uma vez que não se pode exigir da parte autora, nessas ações, a 

realização de prova do fato negativo, qual seja, a inexistência de uma 

dívida. A operadora de telefonia local que habilita o terminal telefônico 

deve agir com maior cautela ao firmar o contrato de prestação de serviços 

telefônicos, exigindo dos consumidores os documentos de identificação 

do titular e sua assinatura, pois ela tem a obrigação de envidar todos os 

esforços para evitar fraudes. Inexistindo prova acerca da relação jurídica 

que embasou a emissão da fatura não-paga, há que se reconhecer a 

inexistência da dívida e a ilicitude da inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes. A operadora de telefonia de longa distância, 

que apenas presta o serviço através da linha habilitada pela operadora 

local, não é responsabilizada pelos danos morais sofridos pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito, quando demonstrado que o ato se deu por culpa exclusiva da 

operadora local, desidiosa em relação à contratação de seus serviços. A 

indenização por dano moral deverá ser fixada em patamar condizente com 

o dano e a situação das partes, não podendo ensejar enriquecimento 

ilícito.” (TJMG 0 APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.147827-7/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1º APELANTE(S): TELEMAR NORTE 

LESTE S/A - 2º APELANTE(S): GRACIE KELLY FERREIRA E SILVA 

CARNEIRO MACHADO - 3º APELANTE(S): EMBRATEL EMPRESA BRAS 

TELECOMUNICACOES S/A - APELADO(A)(S): GRACIE KELLY FERREIRA E 

SILVA CARNEIRO MACHADO, EMBRATEL EMPRESA BRAS 

TELECOMUNICACOES S/A, TELEMAR NORTE LESTE S/A - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA). Com efeito, deveria o réu trazer 

aos autos prova suficiente o bastante à infirmar as asserções iniciais 

tratando de trazer à lume a demonstração inequívoca da relação jurídica 

havida entre as partes. No entanto, da verificação do processo observo 

que a mesma não logrou êxito em assim proceder. Aliás, da leitura da 

contestação observo que a requerida evadiu-se do contexto da ação, eis 

que traçou argumentos a justificar a legitimidade de corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora – circustância ainda que 

subjacente ao questionado inadimplemento, não seria a razão de 

demandar do autor, eis que o mesmo pondera que sequer tenha residido 

na cidade de Imperatriz/MA (lugar onde supostamente a malfadada 

prestação de serviço tenha ocorrido – vide id. 5865422 – pág. 1/8 e id. 

5865426 – pág. 1/11 ). Por outro lado, a corroborar as assertivas iniciais, 

o autor trouxe aos autos comprovante de relação contratual havida com a 

concessionária de energia elétrica ENERGISA a fim de demonstrar possuir 

unidade consumidora de energia elétrica nesta cidade e Comarca de 

Cáceres/MT (vide id. 5865412). Ora, veja que pelos documentos 

encartados à contestação não há a cártula contratual ou qualquer prova 

documental a demonstrar o ânimo das partes em estabelecer vínculo 

jurídico contratual entre si. Na contestação, sequer há a demonstração 

dos contornos do negócio, o modo com o qual houve a contratação ou 

qualquer assertiva a esclarecer/justificar a relação entre autor e réu no 

âmbito extrajudicial. Com efeito, considero que o réu não tratou de 

observar o seu ônus da prova de modo que deve prevalecer então as 

asserções do autor no sentido de que as dívidas cobradas pela requerida 

são inexistentes, pois desprovidas de relação contratual válida a 

legitimá-las. Em razão do exposto, considerando que o autor ainda 

informou ter efetuado o pagamento das faturas indevidas, para o fim fazer 

cessar a negativação, e por este Juízo estar reconhecendo a inexistência 

de vinculação jurídica/contratual entre as partes, deve pesar contra a 

requerida a obrigação de ressarcir as quantias pagas indevidamente, eis 

que vedado o enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico (art. 

884/CC). Pelas mesmas razões acima, fica rejeitado o pedido contraposto 

deduzido na contestação. QUANTO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO 

MORAL Ainda pretende o autor, argumentando ter sofrido abalo moral, que 

seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao 

valor de R$16.000,00. Pois bem. No id. 5865404 – pág. 1/2 o autor trouxe 

ao processo a demonstração de que sofreu em seu desfavor a inscrição 

de seu nome em órgão de proteção ao crédito. No tocante a causa de 

pedir, saliento que a jurisprudência declara de modo pacífico que a 

inscrição ilegítima em órgãos de protação ao crédito constitui dano moral in 

re ipsa, ou seja, o dano moral deve ser considerado verdadeiro 

desdobramento daquele ato indevido, sendo desnecessária a produção de 

outras provas à se auferir a ocorrência do aludido prejuízo. Nesse 

sentido: “(...) nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, insto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa 

jurídica” (REsp. 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 

17.12.2008). Com efeito, considerando que este Juízo está a declarar a 

ilegalidade/ilegitimidade da inscrição levada à efeito em desfavor do autor, 

e inexistindo no processo a informação de que preexistiam outras 

anotações da mesma natureza, mas legítimas, em desfavor do autor – o 

que poderia afastar o alegado dano moral nesta demanda – o caso é de 

acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Contudo, não se 

deve acolher o valor pretendido, eis que demasiadamente desproporcional 

aos prejuízos expostos na inicial. Sendo assim, buscando a razoabilidade 

e proporcionalidade, hei por bem fixar para fins de indenização por danos 

morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). QUANTO A MULTA PELA 

AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO No id. 

9631976 - Pág. 1 foi imposta ao autor a multa de 2% sobre o valor da 

causa pela ausência injustificada na tentativa de autocomposição 

designada nos autos. Irresignado, o autor manifestou-se no id. 9728399 

aduzindo que não foi intimado para o ato. Pois bem. A multa deve ser 

desconsiderada! De fato, da verificação do processo bem como da 

consulta a Plataforma virtual PJE não se verifica ter havido a intimação 

formal do autor, seja pessoalmente ou através de seu Advogado. Sendo 

assim, não deve subsistir a imposição da multa fixada com base no 

disposto no art. 334, §8° do CPC, por não ser imputável ao autor ônus 

decorrente de sua ausência a ato para o qual não foi intimado. É como 

decido! Ante o exposto, pelas razões acima expostas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) DECLARO 

INEXISTENTE a dívida questionada na inicial e anotada nos órgãos de 

restrição ao crédito (id. 5865404 – pág. 1/2), bem como inexistente a 
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relação contratual informada nas faturas contidas nos ids. 5865422 – pág. 

1/8 e id. 5865426 – pág. 1/11; Pela mesma razão de decidir, fica rejeitado o 

pedido contraposto deduzido na contestação. b) CONDENO a requerida, a 

restituir na forma simples, os valores comprovadamente pagos pelo autor 

nas faturas indicadas nos ids. 5865422 – pág. 1/8 e id. 5865426 – pág. 

1/11, sobre os quais deverá incidir juros (1% a.m.) e correção monetária 

(INPC) a partir do pagamento (02.12.2016); c) CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em favor do autor, ficando a 

mesma fixada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá 

ser atualizado com juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento. d) TORNO SEM EFEITO a decisão proferida no id. 9631976 - 

Pág. 1, pois conforme salientado acima, não houve a intimação do autor 

para comparecimento na audiência para tentativa de autocomposição. Por 

esta razão, deixo de determinar o processamento do requerimento 

formulado pela Fazenda Pública Estadual no id. 9932853 – pág. 1 Sendo 

assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 82, 

§2°, art. 85, §2°, I a IV e 86, parágrafo único, todos do CPC, CONDENO A 

REQUERIDA ao pagamento das custas processuais do processo (nestas 

compreendidas inclusive as custas e despesas dos atos praticados pelo 

autor que litigou sob o deferimento da justiça gratuita), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o total 

do proveito econômico obtido. De ofício, determino que a Requerida adote 

as providências administrativas pertinentes para excluir o nome do Autor 

sobre a titularidade da unidade consumidora objeto da lide. P. R. e 

Intimem-se (observando a Portaria 161/2017 PRES). Decorrido o prazo 

recursal, intime-se o autor para que promova o cumprimento de sentença 

na forma do art. 523 do Código de Processo Civil no prazo de 15 dias. 

Caso não promova a execução da sentença no prazo anotado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007735-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MONTEIRO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança interposta pelo Espólio de 

Conceição Monteiro da Cunha contra o Município de Cáceres. No bojo 

deste processo, requer o deferimento da gratuidade de Justiça. Os autos 

vieram conclusos. É o relato. Decido. É caso de indeferimento do pedido. 

Pela análise dos autos, verifica-se que o Espólio, conforme mesmo afirma 

na inicial, é detentor de inúmeros imóveis neste Município de Cáceres, 

auferindo renda através de aluguéis, vindo cobrar nestes autos a quantia 

de R$90.000,00. De outro lado, segundo se apurou, as taxas judiciárias a 

serem adimplidas seriam da ordem de R$1800,00, parcelados em até sete 

vezes, conforme C.N.G.C, ou seja, totalmente compatíveis com a renda da 

parte autora. Nesse sentido, impertinente se mostra o deferimento do 

pagamento de custas em outra oportunidade ou a pretendida isenção, já 

que reservada apenas ao hipossuficientes estritos. Sobre o tema, veja-se 

que o magistrado ao analisar o pedido em voga não está vinculado à 

alegação da parte e, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, como no caso, 

deve indeferir o pedido. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. A análise dos documentos 

colacionados aos autos demonstra que o espólio possui valores 

suficientes para arcar com as custas processuais e com os honorários 

advocatícios decorrentes desta demanda. Não existindo tal 

compatibilidade, inviável o deferimento da gratuidade. Agravo de 

instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 

70061490975, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 10/12/2014). Isso posto, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, em até 

sete vezes, a se vencer no dia 10 de cada mês, exceto a primeira parcela, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no 

art. 320 e 321 CPC/2015; b) Promova a parte autora a juntada do 

requerimento administrativo da questão posta em Juízo e/ou indeferimento 

da pretensão pela Administração Pública, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no art. 320 e 321 

CPC/2015; c) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de 

dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007770-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

O BOM SAMARITANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo HOSPITAL 

“O BOM SAMARITANO” contra o ESTADO DE MATO GROSSO, no qual 

sustenta, em síntese, que possuía convênio com o ente público até maio 

de 2017, prestando serviços à população local até agosto deste ano, 

quando foi fechado por ausência de liquidez. Informa, contudo, que o 

Estado não honrou sua dívida, deixando de repassar a quantia de 

R$323.282,22 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e dois reais 

e vinte e dois centavos), razão pela qual se volve perante este Juízo. 

Documentos anexados à inicial. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há de se receber a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319, do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Concedo também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 

NCP. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 

Pretende o autor o bloqueio do valor R$323.282,22 (trezentos e vinte e 

três mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) das 

contas do Estado de Mato Grosso, com o depósito em conta judicial, a fim 

de assegurar o pagamento da dívida com a entidade de saúde. Em que 

pese ser pública e notória a situação do “Hospital O Bom Samaritano”, não 

se infere na espécie interesse de agir na medida liminar. Isso porque, 

conforme o pedido, o dinheiro eventualmente bloqueado estaria em conta 

vinculada a este Juízo, em nada alterando a condição da autora, não 

havendo risco de insolvência do Estado de Mato Grosso, de modo que o 

indeferimento, por hora, é medida impositiva. Nesse sentido: EMENTA: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM SEDE DE CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO DE 

COBRANÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. 

ARCABOUÇO PROBATÓRIO INCAPAZ DE CONDUZIR O JUÍZO ACERCA 

DA INSOLVÊNCIA DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO 

DE MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como é cediço, 

necessitando o indivíduo de procedimento cautelar que possa garantir a 

eficácia de ação em trâmite, e não se enquadrando dentre aquelas 

especificadas no Capítulo II do Livro III do Código de Processo Civil, uma 

vez que não detém os elementos necessários ao êxito do seu pedido, 

pode, então, socorrer-se no poder geral de cautela conferido ao 

magistrado. 2. Logo, não sendo possível requerer o arresto cautelar 

específico previsto no art. 813 do CPC, pelo fato da ação de indenização 

não configurar, no momento, dívida líquida e certa ou não preencher os 

requisitos do art. 814 doCPC, em face do poder geral de cautela conferido 

ao juiz, é cabível a propositura de ação cautelar inominada, para fins de 

assegurar a eficácia da execução no caso de uma decisão favorável. 3. 

Para tanto, basta serem atendidos os requisitos gerais previstos dos 

procedimentos cautelares, ou seja, a comprovação do fumus boni iuris e o 

periculum in mora, de maneira que, ao contrário do que entendeu o Douto 

magistrado de piso, tal pretensão é cabível, mesmo em cautelar 

preparatória de ação ordinária. 4. Ocorre que a agravante não se 

desincumbiu de demonstrar a este Juízo a suposta gravidade da situação 

econômica da agravada, ou mesmo a prática de atos de dilapidação ou 

ocultação do seu patrimônio com intuito de frustrar a satisfação de 

eventual crédito decorrente de uma condenação judicial futura. 5. Com 

efeito, ausente a prova que conduza este Juízo a determinar de forma 

prematura a penhora das contas bancárias da agravado, que constitui 

espécie de arresto, a pretensão recursal da agravante não merece 

guarida. 6. Recurso improvido. (TJ-CE, Agravo de instrumento nº 
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0625792-74.2014.8.06.0000 em que figura como recorrente Unimed 

Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. e recorrido Sell 

Representações e Serviços Ltda., julgamento 03/11/2015). Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) Receber a petição inicial, 

forte no art. 319 e ss NCPC; (b) Processo gratuito, na forma do art. 98 

CPC; (c) Dispensada a audiência de conciliação em razão da manifestação 

expressa da parte requerida em ofício, conforme o art. 334 § 4.º, I CPC; 

(d) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar 

contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, 

todos do NCPC; (e) Após, à parte autora para impugnar; (f) Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Cáceres, 15 de dezembro de 2017. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007655-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO MALDONADO QUINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança interposta por ABILIO 

MALDONADO QUINA, servidor público, contra o Município de Cáceres, no 

qual pugna pelo pagamento de diferenças de URV. No bojo deste 

processo, requer o deferimento da gratuidade de Justiça ou pagamento ao 

final, sem qualquer justificativa específica. Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. É caso de indeferimento do pedido. Pela análise dos autos, 

verifica-se que o autor possui cargo público de relevância dentro do 

Município de Cáceres, auferindo hodiernamente renda superior a R$ 

8.000,00 (oito mil reais) brutos (referência em maio de 2017). De outro 

lado, segundo se apurou, as taxas judiciárias a serem adimplidas seriam 

da ordem de R$570,00, parcelados em até sete vezes, conforme C.N.G.C, 

ou seja, totalmente compatíveis com a renda da parte autora. Nesse 

sentido, impertinente se mostra o deferimento do pagamento de custas em 

outra oportunidade ou a pretendida isenção, já que reservada apenas ao 

hipossuficientes estritos. Sobre o tema, veja-se que o magistrado ao 

analisar o pedido em voga não está vinculado à alegação da parte e, 

quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade 

financeira do jurisdicionado, como no caso, deve indeferir o pedido. Nesse 

sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. A 

análise dos documentos colacionados aos autos demonstra que o espólio 

possui valores suficientes para arcar com as custas processuais e com 

os honorários advocatícios decorrentes desta demanda. Não existindo tal 

compatibilidade, inviável o deferimento da gratuidade. Agravo de 

instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 

70061490975, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 10/12/2014). Isso posto, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) Determinar a intimação 

da parte autora para que promova a inserção da petição inicial e demais 

petições que se fizerem necessários no PJE no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP; (b) Promova ainda a parte autora a juntada do 

requerimento administrativo da questão posta em Juízo e/ou indeferimento 

da pretensão pela Administração Pública, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no art. 320 e 321 

CPC/2015; (c) Indeferir o pedido de gratuidade de justiça, determinando o 

recolhimento das custas, em até sete vezes, a se vencer no dia 10 de 

cada mês, exceto a primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

sob pena de extinção do feito, forte no art. 320 e 321 CPC/2015; (d) Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007447-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decido: (a) Receber o presente cumprimento de decisão 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 NCPC; (b) 

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, forte no art. 535 NCPC; 

(c) Não sendo impugnada, expeça-se o RPV, na forma do art. 535, § 3.º, II 

NCPC; (d) Deixo de fixar honorários nesta fase por expressa vedação do 

art. 85 § 7.º CPC; (e) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 08 de janeiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE PAULA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

HÉRCULES DE PAULA CARVALHO contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, ao fundamento de que 

necessário o adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os autos vieram conclusos. 

É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se 

assegurar a expedição do CRLV do veículo da parte impetrante 

independentemente do pagamento de multas vinculadas ao automóvel. Em 

princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 

12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos 

do CPC/2015. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. É caso de deferimento da liminar. 

Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que é ilegal o 

condicionamento do pagamento de multas para obtenção do licenciamento 

do veículo, tal qual o caso em questão, exigindo-se, ao certo, a concessão 

da liminar pleiteada. Confira-se: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA –LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA 

DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DAS MULTAS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, TÃO 

SOMENTE PARA POSSIBILITAR A OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DO 

VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS. “É ilegal a 

exigência do prévio pagamento de multa para o licenciamento e 

transferência de veículo quando não verificado o requisito da dupla 

notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES.LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, 

Data da publicação no DJE 23/10/2014). “A discussão quanto à legalidade 

ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias por 

necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo está 

ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do 

mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame 

Necessário 6315/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, 

julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). Dessa forma, estando o direito 

em favor do impetrante e a urgência devidamente configurada pela 

necessidade de estar o veículo em questão regular, com o pagamento das 

taxas efetivado, o deferimento é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) DEFERIR a liminar pleiteada para 

determinar que seja expedido o CRLV do veículo em questão, 

independentemente do pagamento de multas, no prazo máximo de 48 
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(quarenta e oito) horas; (d) O descumprimento do item “b” acarretará multa 

diária e pessoal do Diretor do Ciretran local de R$ 100,00 (cem reais), bem 

como a configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 

do Código Penal; (e) Notifique-se a autoridade apontada como coatora 

para que preste as informações que entender necessárias no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) 

Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada (DETRAN), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem informações, 

colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

12.016/2009; (h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005503-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANYR DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de URV, em que a parte autora 

aponta a competência deste Juízo de Fazenda Pública, apesar do valor 

atribuído à causa. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Este Juízo é incompetente para processar e julgar o 

feito. Veja que o art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 dispõe sobre a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e refere que “No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”, bem como que é de competência dos referidos 

Juizados “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”. O legislador ordinário ao confeccionar 

a norma em questão entendeu por bem adotar como único critério para 

estabelecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

valor da causa, enquanto os Juizados Especiais Cíveis adotam sistemática 

mista. Neste sentido, é o magistério de Luiz Manoel Gomes Junior ao 

comentar a Lei n.º 12.153/2009: “Optou o legislador pela competência 

vinculada ao valor da pretensão deduzida em Juízo. Ao contrário dos 

Juizados Especiais disciplinados pela Lei 9.099/1995, que utilizam critério 

misto (valor em discussão e matéria – art. 3º), aqui a questão é 

disciplinada exclusivamente pelo conteúdo econômico, que não pode 

ultrapassar 60 salários mínimos no momento do ajuizamento.” (GOMES 

JUNIOR, Luiz Manoel; et al. Comentários à nova Lei dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública: Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. São 

Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010). – destacou-se. Note-se que os 

Juizados Especiais de Fazenda Pública, em verdade, tiveram inspiração 

nos Juizados Especiais Federais, cuja competência é fixada 

exclusivamente pelo valor da causa, independentemente da complexidade 

da prova. Oscar Valente Cardoso assegura que: “(...) Mesmo diante do 

previsto no art. 277, parágrafo 5º, do CPC, que admite a conversão do 

procedimento sumário para o ordinário diante da necessidade de 

realização de prova técnica de maior complexidade, os Juizados Especiais 

Federais mantêm sua competência independentemente da prova a ser 

produzida. [...] Igual raciocínio se aplica à Lei nº 12.153/2009, tendo em 

vista que seu art. 2º possui redação similar ao art. 3º da Lei nº 

10.259/2001, determinando a competência absoluta dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública nas causas com valor de até 60 salários 

mínimos, independente de sue objeto ou da complexidade da matéria [...]. 

(CARDOSO, Oscar Valente. Juizados Especiais da Fazenda Pública 

(comentários à Lei nº 12.153/2009). São Paulo: Dialética, 2010.) – 

grifou-se. No mesmo sentido, há, inclusive, o Enunciado 25 das Turmas 

Recursais do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP: “A competência 

dos Juizados Especiais Federais é determinada unicamente pelo valor da 

causa e não pela complexidade da matéria (art. 3° da Lei n° 10.259/2001).” 

Rendendo-me a tais argumentos, entendo que a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é definida unicamente em razão do valor 

atribuído à causa. Nestes termos, a parte requerente atribuiu à causa o 

valor menor que 60 (sessenta) salários mínimos, valor que, por si só, atrai 

a competência para o JEFB. É o que orienta o Superior Tribunal de Justiça 

em julgados recentíssimos sobre o tema: Processo: AgRg no AREsp 

771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte : DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". – grifou-se. Processo: AgRg no AREsp 753444 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2015/0185865-6 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão 

Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 13/10/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação 

possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, 

sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A 

necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na 

definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. 

Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton 

Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo 

Regimental não provido. –grifou-se. De igual modo, há jurisprudência 

específica sobre o tema: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA E URV S. VALOR DA CAUSA INFERIOR 

A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. Verificando-se estarem atendidos os requisitos dos 

artigos 2º, caput, e 5º, I e II, da Lei nº 12.153/09, a par de não se tratar de 

ação excepcionada pelo § 1º do artigo 2º, a competência absoluta para o 

processamento e julgamento da presente ação, que versa acerca da 

incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de URV e 

foi ajuizada após o advento da Resolução nº 925/12-COMAG, é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, atraindo a nulidade da sentença. 

(Apelação Cível Nº 70066506270, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

28/09/2015). Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei 

n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 23 de 

novembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164061 Nr: 1274-13.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ECHEVERRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Amparada pelo 152, inciso VI, do CPC/15, impulsiono os autos INTIMANDO 

A PARTE AUTORA para que emende a inicial juntando demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito conforme determina o artigo 534 do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000292-40.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELISELMA VIANA PINTO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, 

a Requerente alega ser funcionária pública estadual, recebendo seus 

proventos em conta salário vinculada ao Banco do Brasil, existindo 

contrato de portabilidade do mesmo para conta corrente que mantém na 

Caixa Econômica Federal. Aduz ainda que no presente mês de janeiro o 

banco ora Requerido, sem autorização da parte autora, reteve 

integralmente o salário da Requerente, no valor de R$ 3.002,55 (três mil e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos), descumprindo o contrato de 

portabilidade ilegalmente. A título de liminar A Requerente pede que seja 

determinado ao Requerido que restitua imediatamente a integralidade do 

salário retido, devendo este ser transferido para a conta corrente de 

titularidade da Requerente na Caixa Econômica Federal, agencia n. 3290, 

conta corrente n. 205.189, operação n. 001, sob pena de multa, e ainda, 

que valores futuros não venham a ser bloqueados indevidamente na conta 

salário da Requerente, fora do pactuado em acordo. No mérito, requer a 

confirmação da liminar, bem como a condenação do Requerido ao 

pagamento de indenização a título de dano moral. É o necessário. Decido. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o 

pedido liminar de obrigação de fazer consistente na imediata restituição da 

quantia debitada da conta salário da Requerente, no valor de R$ 3.002,55 

(três mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, especialmente no que diz respeito a retenção do valor integral 

do salário da Requerente sem sua autorização, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do Requerido. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Requerido que 

efetue, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), a restituição do valor de R$ 

3.002,55 (três mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos) à 

Requerente, devendo referidos valor ser transferido para conta corrente 

n. 205.189, agência n. 3290, operação n. 001, Caixa Econômica Federal, 

de titularidade da Requerente. E ainda, determino ao Requerido que se 

abstenha de bloquear futuros valores na conta salário da Requerente, 

além do que for previamente acordo entre as partes. O não cumprimento 

da liminar acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-10.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILZA DE ASSUNCAO MORAIS 90612728153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B D VEST CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718 (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9110708), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011364-41.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9113540), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012268-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ÉRICO MIGUEL SCAFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9114321), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PORFIRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gazin Ind. Com. de Móveis e Eletrodoméstico Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9114728), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012748-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEGONHA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9118130), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

O ADVOGADO (A) INTIMO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR 

AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9122406), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LIMA FERNANDES (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9305986), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010872-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO VIANA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-09.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9460682), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011874-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9547394), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9547495), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(6089030) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Projeto de 

Sentença Processo nº 8011092-76.2016.8.11.0006 Requerente: Edinesia 

Oliveira Ramos Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 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. Em 

sede preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. Não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 
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responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO Assinado eletronicamente 

p o r :  H A N A E  Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 6089030 17050718371178000000006025738

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CLARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(6089094) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Projeto de 

Sentença Processo nº 8011109-15.2016.8.11.0006 Requerente: Ivani 

Clara Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 
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cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO Assinado eletronicamente 

p o r :  H A N A E  Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 6089094 17050718444511000000006025802

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CLARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011129-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012159-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-11.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS OAB - MT0014950A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (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)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 181 de 756



INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA PROFERIDA ACERCA DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DO DESPACHO DE ID 9414760

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013532-55.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GARCIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença exarada nos 

autos (ID-4710041), e, para que, caso queiram, poderão propor recurso 

no prazo de 10(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GARCIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) REQUERIDO (A) DO DESPACHO DE ID 9230760

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4807609.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE MARIA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (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)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DO DESPACHO DE ID 9233089

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS ROSA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013973-36.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA MOTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012051-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA JUNTAR NO 

PRAZO LEGAL A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATILENE APARECIDA ARTIAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR O ADVOGADO DO RECLAMADO PARA EM 5 DIAS JUNTAR 

NOVAMENTE O DOCUMENTO EXCLUÍDO ERRONEAMENTE (VER 

CERTIDÃO RETRO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012220-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DA SENTENÇA DE ID 9672885

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012211-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DA SENTENÇA DE ID 9673009

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187963 Nr: 6972-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIS DE LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIS DE LIMA OLIVEIRA, Cpf: 

04914330180, Rg: 24927902, Filiação: Maria de Lima Oliveira e Pedro 

Alves de Oliveira, data de nascimento: 13/01/1995, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), assistencia técnica em celular, Telefone 

9679-1385. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado RONIS DE LIMA OLIVEIRA, para constituir 

novo advogado, ou que declare não possuir condições para tanto, no 

prazo de 10 (dez) dias, justifique ou comprove o cumprimento das 

condições impostas na audiência realizada às fls. 59.

Despacho/Decisão: Vistos etc, Intime-se o acusado, por edital, para 

constituir novo Advogado, ou para que declare não possuir condições 

para tanto, caso em que, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, justifique ou comprove o cumprimento das 

condições impostas na audiência realizada à fl. 59.Às 

providências.Intimem- se e 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, JOCIANO GONÇALVES 

DA SILVA, digitei.

Cáceres, 23 de janeiro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188823 Nr: 7507-89.2015.811.0006

 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): ALDO MACIEL PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDO MACIEL PERES, Cpf: 02860435131, 

Rg: 1712982-6, Filiação: Marcio Peres e Maria Conceição Peres, data de 

nascimento: 09/11/1984, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

aux.produção, Telefone 9631-3783. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de ALDO 

MACIEL PERES, acima qualificado, pela conduta típica prevista no artigo 

147, caput, do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Vistos etc,I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como 

incurso nas sanções nela imputadas.II – Posto isso, defiro o pedido 

formulado pelo Ministério Público na cota retro, razão pela qual, determino 

que se proceda a citação do denunciado pela via editalícia, nos termos do 

art. 361 do Código de Processo Penal.III - Decorrido o prazo sem resposta, 

ou declarando o réu não ter condições de constituir advogado, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública, para patrocinar sua defesa, sem ônus ao 

Estado ou qualquer ônus ao réu.IV - Após, conclusos para os fins dos 

Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 31 de janeiro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204114 Nr: 6003-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ROBERTO FERREIRA MOTTA, Cpf: 

70443882134, Rg: 13049941, Filiação: Maria Suelena Motta e Jose Ferreira 

Silva, data de nascimento: 08/12/1962, brasileiro(a), natural de 

Niquelandia-GO, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de JOSÉ 

ROBERTO FERREIRA MOTTA, acima qualificado, pela prática do crime de 

desobediência previsto no artigo 330, do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Vistos etc,I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como 

incurso nas sanções nela imputadas.II – Posto isso, defiro o pedido 

formulado pelo Ministério Público na cota retro, razão pela qual, determino 

que se proceda a citação do denunciado pela via editalícia, nos termos do 

art. 361 do Código de Processo Penal.III - Decorrido o prazo sem resposta, 

ou declarando o réu não ter condições de constituir advogado, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública, para patrocinar sua defesa, sem ônus ao 

Estado ou qualquer ônus ao réu.IV - Após, conclusos para os fins dos 

Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 31 de janeiro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207718 Nr: 8461-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ROGERIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIANCA ROGERIO BEZERRA, Filiação: 

Sandra Ludigerio Bezerra e João Bezerra Melo, data de nascimento: 

06/03/1989, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), vendedora 

autonoma, Telefone 65-9-9605-2696. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de BIANCA 

ROGERIO BEZERRA, acima qualificado, pela prática do crime previsto no 

artigo 331, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc,I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando a acusada como 

incursa nas sanções nela imputadas.II – Posto isso, defiro o pedido 

formulado pelo Ministério Público na cota retro, razão pela qual, determino 

que se proceda a citação da denunciada pela via editalícia, nos termos do 

art. 361 do Código de Processo Penal.III - Decorrido o prazo sem resposta, 

ou declarando a ré não ter condições de constituir advogado, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública, para patrocinar sua defesa, sem ônus ao 

Estado ou qualquer ônus a ré.IV - Após, conclusos para os fins dos Arts. 

399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 31 de janeiro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358
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 Vistos etc,

Defiro o pedido da Promotora e dê-se vista para manifestação escrita.

Designo audiência em continuidade para oitiva da testemunha faltante e 

interrogatório dos réus para o dia 06 de março de 2018, às 13h30min.

Intimem-se. Requisitem-se as testemunhas policiais.

Saem os réus pessoalmente intimados.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra FERNANDO 

VASCONCELOS MENDES FERREIRA, como incurso no art. 121, § 2º, inciso 

II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta decisão recebendo a exordial acusatória, determinando a citação e 

intimação dos acusados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentassem resposta à acusação, nos termos do artigo 406 do CPP.

A resposta à acusação da denunciada foi colacionada às fls. 172/179.

O Ministério Público encartou cota às fls. 181/183.

Com supedâneo no art. 411 do CPP, designo audiência para o dia 

08/03/2018, às 16:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA 

ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO.

Intimem-se o réu e as pessoas arroladas às fls. 05 e 179.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com o fito de 

inquirir a testemunha Delegada de Polícia Judiciária Civil Mariel Antonini 

Dias.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se caso seja necessário.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218746 Nr: 6150-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFANO EMANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos etc.

Defiro o pedido da defesa acostado às fls. 88, motivo pelo qual antecipo 

para o dia 07/02/2018, às 14:30 horas, a realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime-se o acusado por intermédio do chefe do respectivo serviço, nos 

termos do art. 358, c/c art. 370, ambos do Código de Processo Penal.

Intimem-se as pessoas arroladas à fl. 05.

Requisite-se caso seja necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217778 Nr: 5351-60.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FABIO DE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Tendo em vista que o acusado não foi encontrado no endereço de fls. 98, 

remetam-se os autos ao Juízo de origem para que tome as providências 

cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141431 Nr: 11135-28.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO CÉSAR RIBEIRO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos.

Denoto dos autos que em fls. 201/202, o recuperando apresentou 

justificativa para o descumprimento da pena restritiva de direito de 

prestação de serviços à comunidade, alegando que foi vítima de acidente 

de trabalho e requerendo que referida pena seja substituída pelo 

comparecimento em juízo de forma trimestral.

 O i. representante do parquet se manifestou favoravelmente ao pedido do 

reeducando, contudo, requer o comparecimento mensal em juízo (fls. 211).

 Levando em consideração que o reeducando juntou aos autos cópia da 

carteira de trabalho, que demonstra que o mesmo possui ocupação 

laborativa e lícita, bem como a fim de viabilizar o cumprimento da pena pelo 

recuperando, defiro o pedido formulado em fls. 201/202, procedendo a 

desconversão da condição de prestação de serviços à comunidade, 

estabelecendo ao reeducando que cumpra com a condição de 

comparecer MENSALMENTE em Juízo e comunicar a sua ocupação.

 Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Intime-se o acusado para ciência da presente decisão.

 Proceda o Sr. Gestor novo cálculo de pena a cumprir.

Após, encaminhem-se as partes.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102925 Nr: 8022-03.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR RAMOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Em atenção à manifestação apresentada pelo recuperando através da 

defesa, e em especial pela concordância expressa do Ministério Público 

às fls.143, acolho a justificativa do mesmo. Assim, observando o cálculo 

de pena de fls. 134, percebo que ao recuperando ainda resta cumprir a 

pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, em 

regime semiaberto. Isso posto, determino a intimação do reeducando para 

que cumpra com as seguintes condições de seu regime SEMIABERTO:1) 

trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de Colônia Penal, a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 

do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo; 4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 

5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se 

que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o 
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sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das 

obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as a mesma, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167575 Nr: 4327-02.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.463, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205131 Nr: 6695-13.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DE MORAES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Visto.

Acolho a cota ministerial de fls. 61.

 Proceda-se à unificação das penas e confecção de novo cálculo.

Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206335 Nr: 7505-85.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Defiro o pedido de fls. Retro.

 Elabore-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à Defesa do acusado.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 160049 Nr: 7827-13.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON VARGAS MANVAILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 De fato, o lapso temporal necessário à concessão do livramento 

condicional encontra-se satisfeito, bem como responde o reeducando por 

pena superior a 02 anos, perfazendo ambos os requisitos objetivos 

necessários.No que tange aos requisitos subjetivos, verifico que não há 

informações acostadas aos autos ateste má conduta, falta grave, ou 

qualquer outro fator que enseje no descumprimento do regime, 

satisfazendo assim os requisitos subjetivos.Assim sendo, presente o 

cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo reeducando, o 

livramento condicional lhe pode ser deferido.Isso posto, DEFIRO o pedido 

de concessão de livramento condicional a Everson Vargas Manvailer, nos 

termos da fundamentação supra, estabelecendo que o período de prova 

se estenderá até a data do término do cumprimento da pena

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203901 Nr: 5859-40.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLÁUDIO PAULA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de José Cláudio Paula Costa, se por outro 

motivo não estiver preso. Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defesa do apenado.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 003/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe foram conferidas pelo Provimento nº 40/2008/CM, CONVOCA os 

candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferida, nos termos do 

Edital nº 002/2018 -DF, para a realização da prova escrita no dia 18 de 

fevereiro de 2018, no Campus da UNEMAT de Diamantino-MT, com início 

às 13:00 horas e término às 18:00 horas.

* O Edital nº 003/2018/DF completao,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115879 Nr: 1319-15.2017.811.0005

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulenes Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulenes Cardoso da Silva - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte interessada, do inteiro teor da 

sentença de fls. 292, a seguir transcrita:

"I. Trata-se de pedido de dúvida formulado pelo titular do 1º Serviço 

Registral de Diamantino/MT onde sustenta, em síntese, que é indispensável 

para o registro de qualquer negócio jurídico translativo de propriedade, 

inclusive para incorporação, que as partes indiquem com precisão, dentre 
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outros, os seguintes requisitos: qual bem a ser transmitido; qual o valor 

desse bem. Aduz que pelos documentos apresentados não há como 

identificar de forma individualizada qual o patrimônio está sendo 

incorporado, pois o tratou como universalidade (fls. 05/10). O impugnado 

manifestou nos autos pedindo a improcedência da suscitação de dúvida 

(fls. 165/172). O Ministério Público apresentou parecer pela 

desnecessidade de intervenção (fl. 291). É o relatório. Decido. Estabelece 

o artigo 59 da Lei n. 5.764/71: Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade 

cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as 

obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas. Em 

síntese, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades 

são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 

obrigações (artigo 227 da Lei 6.404/1976). Na incorporação a sociedade 

incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporadora continuará 

com a sua personalidade jurídica. O que se conclui, portanto, é que a 

sociedade incorporadora é, de fato, a sucessora universal do patrimônio 

da incorporada, de forma que a exigência não merece prosperar. Posto 

isso, julgo improcedente a dúvida e com o respectivo trânsito em julgado 

dê cumprimento ao previsto no artigo 203, inciso II, da Lei n. 6.015/73. II. 

Int."

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 144991

Numeração Única: 1263-50.2015.8.11.0005

Unidade de origem: Diamantino

Tipo de ação: Processual

Requerente: Gracieli Carneiro Bezerra

Advogado(s): -

Requerido: Silvandro Lucio dos Santos

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Diamantino para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 18/06/2018 às 13:00

Endereço: Av. Irmão Miguel Abib, s/nº - Jardim Eldorado - CEP.: 78430-000

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR DA ROSA BARCELLOS (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor a comprovar nos autos o recolhimento da 

diligência

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000068-08.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: WILLIAN GUIMARAES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão sobre bem alienado fiduciariamente ao 

argumento de inadimplência do Requerido para com a obrigação de 

pagamento, requerendo, ao final, concessão de liminar para a busca e 

apreensão da garantia. Analisando os autos, constato que a exordial não 

se faz acompanhar do comprovante de notificação do Requerido, 

providência esta indispensável à demonstração da mora e, por 

conseguinte, pressuposto necessário à propositura da ação de busca e 

apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69. No caso concreto, verifico que o credor encaminhou a 

notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, para o 

endereço constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. Todavia, 

este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR retornou, 

com a informação “NÃO PROCURADO”. Ademais, o A.R de fls. 94 consta 

endereço do Rio de Janeiro e recebimento por pessoa estranha a lide, uma 

vez que a qualificação da inicial e o contrato consta endereço de 

Diamantino e requerido “Willian Guimarães dos Santos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA 

MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode 

ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Inviabilizado o 

recebimento da carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço 

constante no contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa 

estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório 

competente, cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, 

inclusive, por edital”. (Ap 131008/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 31/01/2018). Ante o exposto, intime-se o requerente, na 

pessoa de seu patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON TEODORO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000077-67.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WALISSON TEODORO DE SOUZA 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão sobre bem 

alienado fiduciariamente ao argumento de inadimplência do Requerido para 

com a obrigação de pagamento, requerendo, ao final, concessão de 

liminar para a busca e apreensão da garantia. Analisando os autos, 

constato que a exordial não se faz acompanhar do comprovante de 

notificação do Requerido, providência esta indispensável à demonstração 

da mora e, por conseguinte, pressuposto necessário à propositura da 

ação de busca e apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 

3º, caput, do Decreto-Lei 911/69. No caso concreto, verifico que o credor 

encaminhou a notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, 

para o endereço constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. 

Todavia, este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR 

retornou, com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA 

MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode 

ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Inviabilizado o 

recebimento da carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço 

constante no contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa 

estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório 

competente, cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, 

inclusive, por edital”. (Ap 131008/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 31/01/2018). Ante o exposto, intime-se o requerente, na 

pessoa de seu patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST OAB - MT9570/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000052-54.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ADEILZA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA 

Vistos, etc. Faculto a 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. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MACHADO (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECIR SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000039-55.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES WALOSZEK EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com 

efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não 

terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito 

suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes 

termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora, depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 13:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil. Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000039-55.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES WALOSZEK EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 
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Trata-se de Embargos à Execução opostos por FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com 

efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não 

terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito 

suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes 

termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora, depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 13:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil. Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UZA SHOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO EDUARDO MURARI OAB - SP184711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DA TERRA - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000054-24.2018.8.11.0005 AUTOR: UZA SHOES INDUSTRIA E 

COMERCIO EIRELI - ME RÉU: FLOR DA TERRA - COMERCIO DE CALCADOS 

E ACESSORIOS EIRELI - ME Vistos, etc. Faculto a 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. Diamantino, 31 de 

janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000068-08.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: WILLIAN GUIMARAES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão sobre bem alienado fiduciariamente ao 

argumento de inadimplência do Requerido para com a obrigação de 

pagamento, requerendo, ao final, concessão de liminar para a busca e 

apreensão da garantia. Analisando os autos, constato que a exordial não 

se faz acompanhar do comprovante de notificação do Requerido, 

providência esta indispensável à demonstração da mora e, por 

conseguinte, pressuposto necessário à propositura da ação de busca e 

apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69. No caso concreto, verifico que o credor encaminhou a 

notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, para o 

endereço constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. Todavia, 

este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR retornou, 

com a informação “NÃO PROCURADO”. Ademais, o A.R de fls. 94 consta 

endereço do Rio de Janeiro e recebimento por pessoa estranha a lide, uma 

vez que a qualificação da inicial e o contrato consta endereço de 

Diamantino e requerido “Willian Guimarães dos Santos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA 

MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode 

ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Inviabilizado o 

recebimento da carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço 

constante no contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa 

estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório 

competente, cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, 

inclusive, por edital”. (Ap 131008/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 31/01/2018). Ante o exposto, intime-se o requerente, na 

pessoa de seu patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON TEODORO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000077-67.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WALISSON TEODORO DE SOUZA 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão sobre bem 

alienado fiduciariamente ao argumento de inadimplência do Requerido para 

com a obrigação de pagamento, requerendo, ao final, concessão de 

liminar para a busca e apreensão da garantia. Analisando os autos, 

constato que a exordial não se faz acompanhar do comprovante de 

notificação do Requerido, providência esta indispensável à demonstração 

da mora e, por conseguinte, pressuposto necessário à propositura da 
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ação de busca e apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 

3º, caput, do Decreto-Lei 911/69. No caso concreto, verifico que o credor 

encaminhou a notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, 

para o endereço constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. 

Todavia, este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR 

retornou, com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA 

MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode 

ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Inviabilizado o 

recebimento da carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço 

constante no contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa 

estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório 

competente, cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, 

inclusive, por edital”. (Ap 131008/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 31/01/2018). Ante o exposto, intime-se o requerente, na 

pessoa de seu patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVOLNEI ADILIO FERON (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para providenciar o Preparo da Carta Precatória, 

no prazo de 5 dias

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. S. (AUTOR)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000292-77.2017.8.11.0005 AUTOR: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ciente do comprovante de 

pagamento, às fls. 364. Intime-se a parte requerente para manifestação, 

no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

01 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41504 Nr: 2310-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 876-11.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laize da Cruz Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2127 Nr: 70-35.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto Simm, Luiz Amaro D' Almeida, 

Beno Egon Neis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - OAB:40321, 

FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149, Giovane Moisés Marques dos 

Santos - OAB:9.647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 292, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32840 Nr: 1025-12.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divisa Comercio de Lubrificantes Ltda, Vandair 

Moraes de Lima, Julio Moraes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 199.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o exequente para dar andamento no 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86543 Nr: 2155-61.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas Filha-ME, Gonçalina 

Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 117, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106718 Nr: 1072-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gomes da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 78, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29582 Nr: 805-48.2006.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olice Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o Julgamento do Agravo de Instrumento sob nº 

1010228-44.2017.8.11.000.

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 1846-79.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Fátima Bedin Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, IRB - Brasil Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Schalch - 

OAB:OAB/SP 113.514, Dinara Arruda de Oliveira - OAB: 4.914, Dinara 

de Arruda Oliveira - OAB:4914/MT, Dynair Alves de Souza Daldegan 

- OAB:4.902, Fernando Simão - OAB:10.066-B, Karina Richter Madelli 

- OAB:8.761

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39896 Nr: 765-61.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gorete Pereira Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 161, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40849 Nr: 1652-45.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago França Escobar Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42288 Nr: 3091-91.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 319/321, a parte autora requer o cumprimento de 

sentença por quantia certa.

Da análise dos autos, verifico que o presente feito trata-se de ação de 

busca e apreensão, sendo julgado procedente o pedido, consoante 

sentença de fls. 314/316, consolidando nas mãos da parte autora o 

domínio e posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Assim sendo, o cumprimento de sentença deverá ser nos termos do artigo 

498 e não do art. 523, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 319/321.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45432 Nr: 2090-37.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Nogueira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82175 Nr: 862-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Roseli Fatima Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a certidão de fls. 104, afirma que na 

busca de endereço via Bacenjud, não foi encontrado endereço algum da 

parte demandada, todavia, conforme pode se observar à fl. 101, consta o 

endereço Rua 13, nº 225, Cohab Serra Azul, na Cidade de Diamantino/MT, 

que no caso, não foi expedido mandado para o cumprimento da liminar.

Ante o exposto, proceda-se com o cumprimento da decisão que recebeu a 

inicial, no endereço mencionado à fl. 101.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89915 Nr: 2256-64.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suellem do Carmo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3145 Nr: 98-95.1997.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

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

OAB:10.192-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737

 Vistos etc.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, após as formalidades legais, 

arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4437 Nr: 307-40.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Simões de Carvalho, Lilian Monteiro 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferrairo 

Honório - OAB:115461, Matheus Carriel Honório - OAB:OAB/MS 

13.431

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 2001.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9332 Nr: 1683-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Dionísio Pedrini, Maria Madalena 

Gomes Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 235, intime-se a parte autora pessoalmente por 
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AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11192 Nr: 1169-30.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecira Calciolari Massarolo - ME

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Ante a quitação da dívida executada, proceda-se com a baixa de eventual 

penhora constantes nos autos.

Lado outro, quanto o pedido do Banco do Brasil S/A pela restituição do 

valor pago, referente as custas processuais, tal pedido deve ser dirigido a 

Diretoria do Fórum.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21677 Nr: 646-76.2004.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda, Agrofel Agro 

Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

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

OAB:10.365-A, Italo Jorge Silveira Leite - OAB:10074/MT, Jean 

Walter Wahlbrink - OAB:5658, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 Vistos etc.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26712 Nr: 953-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial do Produtor Ltda, Dulce Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Krohling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por COMERCIAL DO PRODUTOR 

LTDA em desfavor de RITA MARIA KROLING, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 311/312, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 311/312 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38910 Nr: 3728-76.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Franco Braganhol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45720 Nr: 2378-82.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigo Viscardi, José Romeu 

Trevisol, Salete Joseli Trevisol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 163/163verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84466 Nr: 3670-68.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini, Sandro Pissini e Marquesini - 

Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R M Terraplanagem e Construções Ltda, 

Manoel Antônio Chagas, Fabirlene Souza Batista, Maria Cristina Souza 

Batista

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

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 288), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84906 Nr: 4033-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Signori , Pissini e Marquesini - 

Sociedade de Advogados, Gustavo Amato Pissini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Elza Salete Guyss, Vilson Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora e avaliação dos bens móvel indicado pelo 

devedor e concordado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e 

intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 1819-86.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Gregório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A - Brasil Telecom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal.

 Após, especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2865-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, 

ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à 

penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, 

procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo exequente ou 

na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, 

CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 21-56.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Arias, Marjorie Arias, Luiz Nei Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva, Carlos Alberto Capeletti, 

Ildo Konageski, Edith Pereira da Silva., Elisete Maria Benetti Konageski, 

Herbet Egidio Assman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

É nula a citação via edital, na ação de usucapião, sem comprovação de 

que a parte autora diligenciou em busca da localização dos confrontantes.

Nesse sentido, em casos análogos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS RÉUS E 

CONFRONTANTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM 

BUSCA DE DADOS PESSOAIS QUE POSSIBILITASSEM A CITAÇÃO 

PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

INTERPRETAÇÃO DADA AOS ARTIGOS 942 E 231 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A citação por 

edital é medida excepcional, podendo ser deferida, apenas, quando não 

for possível a realização da citação pessoal, após a comprovação de que 

a parte autora diligenciou em busca da localização dos réus e confinantes, 

contudo tal busca resultou inexitosa” (TJ/SC - AI 20150166531 Palhoça 

2015.016653-1, Relator Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de 

Direito Civil, J: 17/03/2016).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar os confrontantes via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112446 Nr: 3929-87.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Ricardo dos Santos Oliveira

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, 

ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à 

penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, 

procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo exequente ou 

na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, 

CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118232 Nr: 2561-09.2017.811.0005
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF Consultoria Empresarial Ltda - ME, Ana Carolina 

Pacheco Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas 

Ferrarin Ltda, Paulo Geraldo Vattos, Antônio Valmir Vattos, Marinete de 

Fátima Ignácio Vattos, José Roberto Vattos, Roseni de Fátima Vattos, 

Maria Aparecida da Silva Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYEGO NUNES DA SILVA 

SOUZA - OAB:14563, Italo Jorge Silveira Leite - OAB:10074/MT, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 124/125), interposto pela parte 

autora contra a decisão proferida às fls. 110/113, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

110/113.

Sem prejuízo no exposto, dê cumprimento integral nas decisões já 

constantes nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121950 Nr: 4081-04.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adriano Peroza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Antonio Ceolin, Pedronila Ceolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Buss Sonneneberg - 

OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência para inquirição das testemunhas relacionadas na 

deprecata para o dia 18 de abril de 2018, às 14:00 horas.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando da designação da audiência.

CUMPRA-SE, adotando-se as demais formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1496 Nr: 185-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz, Paulo Henrique Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira - 

OAB:8970/PR, Fabiana Fachinetto Padoin - OAB:78109/RS, Lizelia 

Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, e do Novo Código Processo Civil.Determino que a parte 

exequente proceda-se com a restituição dos valores de CZ$ 916.871,66, 

que atualizado perfaz a quantia de R$ 268.560,25 (fls. 406verso/407), 

concernente a soja arrestada, vendida e seus valores levantados pelo 

exequente via Alvará Judicial (fl. 73).Eventuais custas e despesas 

processuais a cargo da parte exequente.Observadas as formalidades 

legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 271-85.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Gonçalves, Waldir Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288, 

Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - 

OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4000 Nr: 257-09.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliseu Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 385, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11413 Nr: 1396-20.2000.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11745 Nr: 1715-85.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivalter de Almeida Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ely Queiroz - 

OAB:3751/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 323-76.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Venceslau Felicio 

Augusto, Luiz Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, Rodrigo 

Cordeiro Teixeira - OAB:8.296-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 266, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13455 Nr: 1389-91.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rodrigues Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 485/492, no que concerne ao 

cancelamento de cartões de crédito do devedor e a suspensão da sua 

Carteira Nacional de Habilitação.DEFIRO o pedido de inclusão do nome do 

executado no SERASA e SPC, cujas expensas serão a cargo da parte 

credora, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma 

do art. 921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se 

antes de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar 

patrimônio passível de penhora, com a devida anotação no sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 1246-68.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deciolândia Diesel Ltda, Carlos Roberto Sperini, 

Lucilena Simões Sperini, Luiz Antonio Rorato, Maria Aparecida Franquini 

Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a nova avaliação do bem penhorado, conforme requerido 

em petitório de fls. 778/778verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procalc Estrutura SC Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.DEFIRO o pedido de vistas nos autos.Em nada requerido em 15 

(quinze) dias, dê cumprimento a decisão de fl. 292.Intimem-se. Cumpra-se, 

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências......................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27190 Nr: 1334-04.2005.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alverinho Paulo Orth, AGCO do Brasil Comercio e 

Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda, 

Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda, Alverinho Paulo Orth, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS, Otacílio 

Peron - OAB:3.684-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 112-64.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 
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OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 239 e, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte exequente manifestar-se acerca da avaliação.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29480 Nr: 681-65.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:74.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 556.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 539-90.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 171/171verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38913 Nr: 3729-61.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thelma Vieira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39943 Nr: 687-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para juntar a planilha do débito atualizada, em 

virtude de que na Comarca não existe Contador Judicial, bem como dar 

andamento no feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41283 Nr: 2026-61.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 122 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 2781-85.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Massaru Kakimoto, Erasmo Luiz 

Zangeroli, Gervásio Antonio Zangerolli, Odete Mussiato Zangerolli, Keli 

Cristina Fernandes Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por SONTAG COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA em desfavor de ERASMO LUIZ ZANGEROLI e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo, nos autos do processo tombado sob nº 

2781-85.2009.811.0005 – código 41970 - fls. 111/112.

Naqueles autos foi determinada a intimação dos exequentes para 

informarem acerca do cumprimento do acordo, todavia, mantiveram-se 

inertes, consoante certidão de fl. 136.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo, contudo, apesar de intimados para informar nos autos o 

cumprimento do acordo, os autores mantiveram-se inerte, consoante 

certidão de fls. 136, nos autos do processo tombado sob nº 

2781-85.2009.811.0005 – código 41970, o que indica tacitamente o 

cumprimento do referido acordo e via de consequência a extinção e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 197 de 756



arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Honorários conforme pactuado no acordo.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 3402-82.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Luiz Zangeroli, Keli Cristina Fernandes 

Zangerolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizado por ERASMO LUIZ 

ZANGEROLI e KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI em desfavor de 

SONTAG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo (fls. 111/112).

Foi determinada a intimação dos embargantes para informarem acerca do 

cumprimento do acordo, todavia, mantiveram-se inertes (fl. 136).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo, contudo, apesar de intimados para informar nos autos o 

cumprimento do acordo, os autores mantiveram-se inerte, consoante 

certidão de fls. 136, o que indica tacitamente o cumprimento do referido 

acordo e via de consequência a extinção e arquivamento do feito é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas pela parte devedora.

Honorários conforme pactuado no acordo.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43698 Nr: 363-43.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber José Menezes Alves - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 237), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43976 Nr: 641-44.2010.811.0005

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Angelica Gomes Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44209 Nr: 874-41.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Valle Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT, Rodrigo 

Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44223 Nr: 888-25.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC, ACFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 890-58.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Champion Farmoquímico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B
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 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a certidão de fl. 147, visto que a parte autora juntou o instrumento 

procuratório nos autos (fl. 135verso).

Defiro o pedido de fl. 135.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

no feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84257 Nr: 3421-20.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmira Rosbch de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Adão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

art. 487, I, do NCPC.Quanto ao pedido de reconvenção, JULGO-O 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar a parte reconvinda ao 

pagamento, ao autor, no importe de R$ 5130,00 (cinco mil cento e trinta 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento 

danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença.CONDENO 

a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 

2º do art. 85 do NCPC, bem como a condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, conforme art. 85, § 1° do NCPC, em razão da 

procedência da reconvenção, condenações suspensas por força do 

artigo 98, § 3°, do NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85559 Nr: 984-69.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Maria Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial do Produtor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por Rita Maria 

Krohling em face da Comercial do ProdutorLtda, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº 953-93.2005.811.0005 

– Código nº 26712 – Ação de Execução, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela sua homologação e, por conseguinte a sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

O feito deve ser extinto por perda de interesse processual, posto que, nos 

autos do processo em apenso tombado sob nº 953-93.2005.811.0005 – 

Código nº 26712 – Ação de Execução, as partes entabularam acordo e 

homologado nos termos do art. 487, III, alínea b, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, VI do 

Novo Código de Processo Civil.

Eventual custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85652 Nr: 1101-60.2012.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial do Produtor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros ajuizado por Rogério Krohling 

em face da Comercial do ProdutorLtda, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº 953-93.2005.811.0005 

– Código nº 26712 – Ação de Execução, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela sua homologação e, por conseguinte a sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

O feito deve ser extinto por perda de interesse processual, posto que, nos 

autos do processo em apenso tombado sob nº 953-93.2005.811.0005 – 

Código nº 26712 – Ação de Execução, as partes entabularam acordo e 

homologado nos termos do art. 487, III, alínea b, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, VI do 

Novo Código de Processo Civil.

Eventual custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86188 Nr: 1731-19.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilto Antoniuo de Souza, Neusa Maria de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057, 

Rodrigo Nazário Geronimo Pinto - OAB:305.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para sanar as omissões apontadas e 

condenar o requerido ao pagamento da diferença entre os valores do IPC 

de 84,32 %, indevidamente utilizado, e o índice BTNF de 41,28%, na forma 

simples, e para limitar os juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano 

nas cédulas rurais de n°. 88/25607-3 e 88/25380-5.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Diamantino, 12 de 

janeiro de 2018.André Luciano Costa GahyvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 89679 Nr: 2028-89.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Tenório Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fls. 308/310.Intimem-se 

e  c u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

..........................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89912 Nr: 2253-12.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103283 Nr: 3107-35.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerino Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante pessoalmente por mandado e por edital, com 

prazo de 15 (quinze), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao 

feito, suprindo a falta que impede seu prosseguimento, sob pena de 

extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107174 Nr: 1255-39.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Barbosa Loiola

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A, Thiago Augusto Gonçalves 

Bozelli - OAB:20.949-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do 

autor, razão pela qual, determino o pagamento no importe de R$ 44.000,00 

(quarenta e quatro mil reais) a parte requerente, equivalente ao capital 

segurado em dobro, acrescido de correção monetária, a partir da data de 

08/01/2016, data de recusa do pagamento de seguro.Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.CONDENO a parte requerida ao pagamento 

dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116382 Nr: 1493-24.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Krohling de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 67, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 135-30.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes, Edmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Vistos etc.

Faculto ao advogado da parte demandada, Sr. Edmar José de Souza para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o instrumento procuratório a 

ele outorgado pelo devedor, sob pena de desentranhamento.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5067 Nr: 452-62.1993.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 853/854.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 7076 Nr: 435-16.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevirge Paulina de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 197/197verso, a parte exequente requer o 

levantamento dos valores penhorados encontrados em conta bancária 

pertencente a parte devedora, via Bacenjud.

Da análise dos autos, verifico que houve determinação de penhora ‘on 

line’, bem como a mesma restou parcialmente frutífera (fls. 179/181). A 

Defensoria Pública interpôs Embargos à Execução, sendo este julgado 

improcedente com trânsito em julgado (fl. 203/204), de modo que o 

deferimento do pedido de levantamento dos valores é medida que se 

impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES – PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTIVO – PENHORA – RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO SOMENTE 

NO EFEITO DEVOLUTIVO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES 

PENHORADOS E DEPOSITADOS – POSSIBILIDADE - CARÁTER DEFINITIVO 

DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Julgados 

parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à 

execução lastreada em título extrajudicial, o feito executivo deverá 

prosseguir, ainda que pendente o julgamento de eventual apelação, haja 

vista o recebimento do recurso somente no efeito devolutivo. A situação 

dá ensejo ao prosseguimento da ação executiva, e a natureza de 

definitividade permite o levantamento dos valores penhorados e 

depositados, sendo desnecessária a prestação de caução.” (TJ/MT - AI 

26764/2012, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, J: 

18/07/2012, P: 31/07/2012).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada às fl.197/197verso, bem como comunique-se a parte exequente, 

via postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia 

penhorada em Juízo na conta informada por seu advogado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7855 Nr: 1093-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos, Roseni de Fátima 

Vattos, José Roberto Vattos, Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima 

Ignácio Vattos, Maria Aparecida da Silva Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 291.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 25-31.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira Filho, Helena Prado de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Do petitório de fls. 352, dê cumprimento nas determinações já constantes 

nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11206 Nr: 1183-14.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, Ceila 

Capistrano Dias Tomé, Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

O petitório de fl. 80, nos autos do processo em apenso tombado sob nº 

2204-20.2003.811.0005 – código 19716 informa o falecimento da parte 

devedora.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "Ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado do exequente para que informe aos autos, em 

(30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente 

nomeação de inventariante, como também junte ao feito a certidão de 

casamento para verificação do previsto no art. 1829 do CC/02.

 Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11356 Nr: 1343-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos 

Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para 

juntar nos autos a planilha atualizada do débito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.......................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19257 Nr: 2017-12.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Quintino Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20146 Nr: 2513-41.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca do depósito de fls. 455/455verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28096 Nr: 1963-75.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Mendes Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 348/349.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 647-90.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Dartora, Vlademir Tavares, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin ME, Walter Dias Magalhães 

Junior, Shirlei Aparecida Mutsuoka Arrabal, Wilson Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:OAB/MT 24068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Mikael Aguirre 

Cavalcante - OAB:9.247-MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 469/471 e fl. 605.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necesário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30234 Nr: 1291-33.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 168/168verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 2667-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loeri Lachman dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:317.407/SP

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca dos petitórios de fls. 602/603 e fl. 604. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40846 Nr: 1644-68.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilyn da Rocha Aguilhare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, na forma do art. 
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921, inciso III, do CPC de 2015, pelo período prescricional, salvo se antes 

de escoado o prazo prescricional a parte exequente indicar patrimônio 

passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42749 Nr: 3477-24.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos de fl. 266.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45279 Nr: 1937-04.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipoflex, Banco BMG S/A, Banco BMC Finasa 

S/A, Banco Votorantim S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 

OAB:OAB/SP 239.766, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT, Flávia Almeida Moura Di Latella - OAB:31170171, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A, Marcelo Tostes de 

Castro Maia - OAB:63.440-MG, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Vistos etc.

O postulado de fl. 221 noticia o falecimento da parte autora.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado para que informe aos autos, em (30) trinta dias, 

se há abertura de inventário com a consequente nomeação de 

inventariante, como também junte ao feito a certidão de casamento para 

verificação do previsto no art. 1829 do CC/02.

 Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 3041-60.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Mônica Bellorini

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

PATRÍCIA MONICA BELLORINI, ambas devidamente qualificadas nos autos.

Em postulado de fls. 135/136-V, as partes entabularam acordo, pugnando 

pela homologação.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 135/136-V), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89843 Nr: 2190-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Neri Terezinha Granzotto Santos, Norton Marcos Granzotto, Izolde Neusa 

Granzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 118/118verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90080 Nr: 2413-37.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Amaro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de MARINALDO AMARO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.
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Em postulado de fls. 172/172-V, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto que não houve 

tais determinações.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 3355-69.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemar Celso Giacobbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fidis S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Sezanowski 

Machado - OAB:25276, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612 PR

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documento de fls. 

405/405verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 1290-67.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC-M(JR), JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 162/162, já foi deferido, todavia, a parte exequente não 

cumpriu com a determinação de fls. 156.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento no feito. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1602-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bilieri, Ana Bitencort

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 93/93verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 1874-37.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvan Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Certifique a Gestora acerca da ausência de intimação da parte autora para 

audiência realizada em 06/12/2017.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 538-61.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transruelis Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:OAB/MT 

16.828, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB:OAB/MT 15401

 Vistos etc.

Solicite informações acerca do Ato de Expediente distribuído na Comarca 

de Cuiabá/MT, informado às fls. 118/119.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99993 Nr: 1467-94.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Gonçalves de Almeida, Edson José 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilda Helena Figueiredo dos Santos, Adelino 

Guarda dos Santos, Gonçalo Mendes Silva, Nilton Ciro de Almeida, Dinalva 

Maria Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o autor acerca da certidão de fl. 72. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Sem prejuízo do exposto, reitere o Ofício de fl. 41.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 2986-07.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Naves Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 268 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 27-29.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Murilo Dias Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 58verso/60, a parte autora requer o cumprimento de 

sentença por quantia certa.

Da análise dos autos, verifico que o presente feito trata-se de ação de 

busca e apreensão, sendo julgado procedente o pedido, consoante 

sentença de fls. 314/316, consolidando nas mãos da parte autora o 

domínio e posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Assim sendo, o cumprimento de sentença deverá ser nos termos do artigo 

498 e não do art. 523, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 58verso/60.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 69-78.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Paro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pelo Banco do Brasil 

S/A.Int ime-se. Cumpra-se,  expedindo-se o necessár io.Às 

providências...................................................................................................

.....................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 1081-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 82, a parte exequente requer a intimação dos 

devedores via edital, acerca da penhora ‘on line’.

Da análise dos autos, verifico que os devedores foram citados, consoante 

certidão de fl. 57, contudo, mantiveram-se inertes.

Assim, submetendo-se a parte ré à revelia, decorrem diretamente dois 

efeitos: um de cunho material e outro de natureza processual. O primeiro 

se refere à presunção de veracidade, previsto no art. 344, do CPC/2015; o 

segundo se reporta à desnecessidade de intimação dos atos processuais, 

positivado no art. 346, do mesmo diploma legal.

 No caso dos autos, os devedores são revéis, sendo desnecessária a 

realização de suas intimações, a partir de cada ato decisório, à luz do art. 

346, do CPC/2015, ‘in verbis’.

 “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos 

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar.”

E ainda a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 

PENHORA ONLINE VIA BACENJUD - RÉU REVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.” (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0079.13.047143-0/001, Relator: Des. Audebert Delage, 

6ª Câmara Cível, J: 21/02/2017, P: 06/03/2017).

No caso, os devedores já foram intimados de todos os atos.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para dar andamento no feito.

Certifique-se acerca da inexistência dos embargos à execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108181 Nr: 1684-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Maria Julia de Oliveira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A em face de MARIA JÚLIA DE OLIVEIRA MENDES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 78, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto que não houve 

tais determinações.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111842 Nr: 3651-86.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Familiar de Laticínios Caeté Ltda, 

Wagner Lopes da Silva

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:
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Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116118 Nr: 1415-30.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina 

Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Jorge Ferreira da 

Costa - OAB:MT3.544/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Aparecido 

Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751

 Ante o exposto, DETERMINO que expeçam-se ofícios ao RGI desta 

Comarca para que:1) PROCEDA-SE com a baixa da hipoteca registrada 

(R-03-12.694), referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob 

84/00625-0, em virtude de sua quitação.2) PROCEDA-SE com 

cancelamento da penhora registrada (R-12-12.694), referente ao presente 

feito em virtude de sua quitação.Tais procedimentos serão as expensas 

das partes devedoras. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86600 Nr: 2212-79.2012.811.0005

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos Santos 

Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO DE 

OLIVEIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

2212-79.2012.811.0005, Protocolo 86600, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33201 Nr: 1473-82.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itelvino Hoffamn, Alcineu José Marcondes, 

Clarice Cordeiro Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/Pr, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a aquiescência do credor, proceda-se conforme 

requerido em petitório de fls. 186/187.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

no feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89014 Nr: 1360-21.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana, 

Carmen Gaino Muriana, João Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 115, intime-se a parte autora pessoalmente por 

AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37398 Nr: 2243-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 524), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41278 Nr: 2091-56.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina Aires Vargas, Walter Trindade Boabaid

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a não localização dos herdeiros, consoante certidão de 

fl. 471verso, proceda-se com a intimação dos herdeiros nos termos da 

decisão de fls. 461/462, por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 2192-88.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira, Marçal Yukio Nakata

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo o patrono do Embargado da r. sentença de fls. 331/332, ao final 

transcrito: (.... )Posto isso, julgo procedente o embargo à execução 

proposto por Catucho Agropecuária Ltda. contra o Banco do Brasil S/A, o 

que faço para determinar a extinção da execução ante a ocorrência da 

prescrição, com fundamento no artigo 269, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.Condeno o embargado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 

50.000,00, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, 

levando-se em conta o zelo do profissional responsável pela atuação em 

juízo, importância e natureza de causa, pois os interesses em conflito são 

de grande monta. P. R. I. C.Diamantino/MT, 03 de setembro de 

2015.Gerardo Humberto Alves Silva Junior-Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118233 Nr: 2562-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF Consultoria Empresarial Ltda - ME, Ana Carolina 

Pacheco Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldir Alves, Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão das medidas 

constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Proceda-se com a 

correção do valor da causa.Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 18 de abril, às 13h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BATISTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SIMONY STELLA OAB - MT0016673A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001642-03.2017.8.11.0005 

AUTOR: EDER BATISTONI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO I – Eder 

Batistoni interpõe embargos de declaração sustentando, em síntese, que o 

uso do medicamento pleiteado na inicial não é experimental ou sem registro 

na ANVISA. Aduz que o tratamento para a patologia não é previsto no 

protocolo do SUS, não sendo fornecido nenhum medicamento. Ao final, 

pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração (id. 

11454097). É o relatório. Decido. Conforme mencionado na decisão 

embargada, a Farmácia do Componente Especializado entendeu, em 

anamnese com o autor, que o quadro não é compatível com o CID-10, 

tratando-se de neuropatia crônica desmielinizante com diabetes mellitus. 

Aliado a isso, considerou que o tratamento da patologia não é previsto em 

protocolo do SUS. Também foi considerado, conforme afirmado pelo 

NATJUS, que a imuniglobulina humana é fornecida pelo SUS para alguns 

tratamentos, exceto para a patologia do autor (id. 11322769). No que se 

refere ao fornecimento do medicamento, considerei, nos termos das STA 

178/2009 e STA 244/2009 – STF, os parâmetros a serem analisados e, em 

especial, a impossibilidade do fornecimento de tratamento experimental. No 

caso dos autos, estamos diante de uma omissão administrativa ao não 

fornecer o tratamento para a doença que acomete o autor. Essa omissão 

pode ser impugnada judicialmente, porém deve ser demonstrado a eficácia 

do tratamento. Aliás, esse tema, fornecimento de medicamento não 

previsto em ato normativo do SUS, encontra-se pendente de julgamento no 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ, afetado ao Tema n. 106/STJ. 

Conclui, ao final, que o tratamento pleiteado pelo autor não se encontra 

disponível pelo SUS. Assim, ao que parece se trata de uso de 

medicamento off label, o que deve ser evitado, ante a ausência de estudo 

científico que ateste sua segurança e eficácia. Em síntese, o medicamento 

pleiteado pelo autor não foi desenvolvido para a doença que ele pretende 

fazer uso. Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho. 

II – Encaminhe os autos ao NATJUS para avaliar a documentação anexada 

com a petição objeto do id. 11454097. Solicito, se possível, as seguintes 

informações: i) o medicamento prescrito para o autor é off label? ii) o 

medicamento prescrito para o autor é experimental? iii) o medicamento 

prescrito para o autor é indicado para a doença que ele é portador? III – 

Dê-se vista ao autor para impugnação. De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 

02 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90866 Nr: 3097-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamaframe Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Autos n. 3097-59.2013.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 1.510,44.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Restando-se infrutífera a penhora via BACENJUD, proceda-se o 

bloqueio via RENAJUD, visando à satisfação da execução.

 V - Int.

Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 207 de 756



Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 3030-70.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Chinoti-ME, Paulo Sérgio Chinoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3030-70.2008.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 18.521,22.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 2372-36.2014.811.0005

 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: ZdBdS, IAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de interdição

Interditando: Izaltina Anita do Bonfim,

 Curador (requerente): Zenaide do Bonfim da Silva,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102844 Nr: 2885-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinei Rodrigues Costantino, Lindinethe Rodrigues 

Constantino, José Rodrigues Constantino, Lindinalva Rodrigues 

Constantino, Marcia Fernandes Balieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Hanleto Jose Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Jheinne 

Nayara Bueno dos Santos - OAB:16.667/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrona da parte autora, para 

manifestar - se acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 48/49, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 211-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Trajano, Nestor Mariano de 

Souzas Ourives, Nilo Alves dos Reis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do Querelado José 

Barbosa Trajano, para apresentar suas contrarrazões recursais dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122549 Nr: 4375-56.2017.811.0005

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4375-56.2017.811.0005.I – Posto isso, recebo a denúncia contra 

Eder Gomes Ojeda, qualificado nos autos, na forma como posta em juízo.II 

– Designo o dia 20.02.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 20 

minutos, para audiência de instrução e julgamento, devendo ser intimado o 

acusado, Advogado de Defesa e as testemunhas arroladas na denúncia.III 

– Indefiro o pedido de requisição de antecedentes criminais, pois a 

diligência pode e deve ser efetivada pelo Ministério Público.IV – Oficie-se 

aos Institutos de Identificação informando o recebimento da denúncia.V – 

Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando a conversão em moeda nacional 

dos valores apreendidos, bem como o respectivo depósito judicial.VI – 

Oficie-se requisitando o laudo definitivo da substância entorpecente.VII – 

Indefiro o pedido de arresto (item 5 de fl. 110). Isso porque inexistem 

indícios suficientes sobre a existência de valores relacionados ao tráfico 

de substância entorpecente, conforme exige o artigo 60 da Lei nº 

11.343/2006.VIII – Indefiro o pedido de apreensão de imóvel (item 6 de fls. 

110/111). Inexiste, neste momento, elemento mínimo que relacione a posse 

ou propriedade desse bem. Assim, a cautela impõe o indeferimento do 

pedido. IX – Intime a SENAD para manifestar interesse nos objetos 

apreendidos (item 7 de fl. 111).X – Indefiro o pedido formulado no item 8 de 

fl. 111, pois não se deve presumir que a defesa irá atuar de forma 

procrastinatória. Aliás, a boa-fé se presume, de forma que a má-fé deve 

ser comprovada.XI – O pedido relacionado ao item 9 de fl. 111 é cumprido 

via sistema Apolo, de forma que resta indeferido.XII – Int. XIII – Dê-se 

ciência ao Ministério Público. De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 31 de 

janeiro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30510 Nr: 1498-32.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Maria Silva Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421-MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 1498-32.2006.811.0005.

I – Expeça-se mandado de intimação de Luzia Nunes de Andrade e 

Abenete Roque de Moraes com urgência para intimá-los da sessão de 

julgamento.

II – Dê-se vista a Defesa para manifestar acerca das 

certidões/intimações/documentos das testemunhas arroladas de fls. 

567/563.

Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 4146-96.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4146-96.2017.811.0005.

I – Em decorrência da petição de fl. 164 nomeio o Dr. Marcos Wagner 

Santana Vaz para atuar na defesa do acusado e fixo honorários 

advocatícios em 05 URH. Dê-se vista para resposta à acusação.

 Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 4419-75.2017.811.0005.

I – Expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT para oitiva da 

vítima Iara Aparecida Camargo no endereço de fl. 68, devendo constar 

ainda o telefone indicado na ata de fl. 63.

II – Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001007-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001007-22.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo de trinta 

(30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, expeça RPV e, 

após, alvará de levantamento em favor da parte exequente. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 16 de agosto de 2017 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DO PRADO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001050-56.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: FLADEMIR LAERCIO HANNEL 

EXECUTADO: HELTON DO PRADO LEMES Vistos. 1 - Cite-se o executado 

para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - Não efetuado 

o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de sucesso na 

penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4 - Seja designada data para audiência de conciliação, 

ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 

9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer embargos. 5 - 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se e se cumpra. Diamantino/MT, 12 de 

setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DOBRI M. TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado do Polo Ativo, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011015-12.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JACINTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011015-12.2012.8.11.0005 REQUERENTE: APARECIDA JACINTA DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

31 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-65.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DUMONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010401-65.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DUMONT 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 
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julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010085-52.2016.8.11.0005 REQUERENTE: VANESSA DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013311-70.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8013311-70.2013.8.11.0005 REQUERENTE: HILARIO DE SOUZA 

MACHADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010307-54.2015.8.11.0005 REQUERENTE: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 31 de janeiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-92.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOMINGUES DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010104-92.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ADEMILSON DOMINGUES DE 

LACERDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010011-32.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARLI XAVIER DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 01 de 
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fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA NARCISA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO NONATO ALVES ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010182-52.2016.8.11.0005 REQUERENTE: VALESCA NARCISA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-78.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JULIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010480-78.2015.8.11.0005 REQUERENTE: DOMINGOS JULIANO DE 

JESUS REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO ALVES DOS SANTOS GANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida CONSUELO para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011139-92.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI EMANOEL DA CRUZ MORAES- (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011139-92.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: DAVI EMANOEL DA CRUZ 

MORAES- EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exeqüendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargo s, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma 

do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o 

prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da 

ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – 

Realize as retificações no processo, fazendo constar a fase de 

cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

12 de setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA OSWANIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido TELECOM para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTARD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MANOEL DOMINGOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012265-46.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CONSTARD MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: AUGUSTO MANOEL DOMINGOS 

Vistos, etc. Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado do Polo Ativo, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 28/03/2018 
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às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-84.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DEL FIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido MARCELO para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000094-74.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MANOEL ADAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000094-74.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO 

EXECUTADO: M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME, MANOEL ADAO DE ALMEIDA Vistos. 1 - Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - Não efetuado o 

pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e 

a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de sucesso na penhora, 

que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4 – Seja designada data para audiência de conciliação, 

ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 

9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer embargos. 5 - 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se e se cumpra. Diamantino/MT, 29 de 

setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A MANTELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador da requerente para informar endereço correto da 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013724-83.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida ANDREA para responder o 

recurso no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001213-36.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CARCIO CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que houve transação nos autos (id. 11458741 ), 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 31 de janeiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 31 de janeiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-03.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 
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8010097-03.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LOURENCO DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: MANOEL MARTINS DIAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de instrução 

(id. 10694509), apesar de devidamente intimada para comparecimento ao 

ato. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 31 de janeiro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 31 de janeiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001463-69.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUZIANA FREIRE REGIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

10831724, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001024-58.2017.8.11.0005 REQUERENTE: EMANOEL SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo ciente da audiência de 

conciliação, conforme certidão de id. 10721222, a parte reclamante não se 

dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer 

justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001438-56.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOVANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu 

da demanda, conforme pedido constante em id. 11402196, somente resta 

HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 

9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001464-54.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUZIANA FREIRE REGIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

10830880, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-27.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000942-27.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo ciente da audiência de 

conciliação, conforme certidão de id. 10800891, a parte reclamante não se 

dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer 

justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BENEDITO DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001497-44.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEANDRO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

pedido constante em id. 11476099 – pág. 1/2, somente resta 

HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 

9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JURACEMA SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001440-26.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JURACEMA SANTOS BORGES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme pedido constante em id. 

11469801, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC 

c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001458-47.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARINETE SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

10731523, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001459-32.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARINETE SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

10732009 e ciente do patrono da parte autora no id. 10771926, a parte 

reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

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

Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de promover a INTIMAÇÃO do 

requerente, via DJE, para, em 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002107-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

S. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002107-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SONIA ALVES DOS SANTOS 

SILVA, RENOM FERREIRA DA SILVA Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual, Alimentos, Guarda, Regulamentação de 

Visitas e Partilha de Bens. É o relato. Decido. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Quanto ao 

pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes, decretando, por conseguinte, o divórcio dos requerentes, 

consignando que a requerente permanecerá utilizando seu nome atual e 

NÃO voltará a usar o nome de solteira. Assim, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código 

de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em 

julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000687-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000687-70.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALDENICE PEREIRA DE 

QUEIROZ INVENTARIADO: ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos, em 

correição. Homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

procedidas as comunicações necessárias, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Cientifique-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000707-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. P. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000707-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADEVALDO ROSA DE SOUZA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

KALINI FERNANDES PRADO TOFFANELLI Vistos, em correição. Constato 

que a menor está residindo na cidade de Itiquira/MT, sob os cuidados do 

requerente (ID 9845346). Desse modo, com fundamento no art. 147, I, do 

ECA, declino da competência e determino a remessa do feito para a Vara 

competente da comarca de Itiquira/MT. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000614-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000614-35.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOIRCE DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: RUTH VIEIRA LEITE Vistos, em correição. Dê-se vista à parte 

autora para que impugne a contestação. Após, vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Em seguida, conclusos. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001516-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001516-51.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WALTER PINHEIRO LOPES 

REQUERIDO: MANOEL ALVES DE ARAUJO “Vistos, em correição. Defiro o 

prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora emende a inicial trazendo 

atestado médico que relate sobre a incapacidade do interditando. Após 

conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se”.

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

Processo Número: 1000913-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE TOSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000913-12.2016.8.11.0037 AUTOR: RODOLFO CESAR RODRIGUES 

TOSTA RÉU: MATHEUS HENRIQUE TOSTA Vistos etc. Trata-se de ação de 

exoneração de alimentos ajuizada por Rodolfo Cesar Rodrigues Tosta, em 

desfavor de Matheus Henrique Tosta, ambos qualificados nos autos. O 

requerente alega, em síntese, que foi compelido a pagar 1,5 salário mínimo, 

a título de alimentos em favor do requerido, seu filho, conforme sentença 

homologatória de acordo exarada por este Juízo em 24/08/2015 nos autos 
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119548. Alegou, todavia, que o alimentado já atingiu a maioridade, não deu 

início aos estudos em estabelecimento de ensino superior apesar de ter 

concluído o ensino médio no ano de 2015 e possui plena saúde para 

exercer atividade laboral. Alega que também possui uma nova família e um 

filho menor ao qual deve alimentos. Ressaltou que o requerido já possui 

um filho menor (1 ano e 10 meses). Com a inicial, vieram os documentos 

pertinentes. O requerido apresentou contestação no ID 5889343 e o autor 

impugnação no ID 6685323. As partes foram ouvidas em audiência, 

oportunidade que em que os autos permaneceram conclusos (ID 

9753881). É o relatório. Fundamento e decido. Estando o caderno 

processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos 

suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II, do CPC. Feitas tais 

considerações de ordem processual, passa-se à análise do mérito da 

demanda. O art. 1.696 do Código Civil estatui que: “O direito à prestação 

de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros”. In casu, o autor paga os alimentos ao filho, ora requerido, 

o equivalente a 1,5 salário mínimo vigente. De plano, registro que o 

requerido concluiu o ensino médio há dois anos e, apesar de ter sido 

aprovado na faculdade UNESP no ano de 2016 (ID 6685327 e 6685337), 

alega estar estudando especificamente para aprovação no Instituto Militar 

de Engenharia, o qual possui grande concorrência para aprovação no 

país, fato inquestionável, vez que é de conhecimento público. Segundo 

relatado pelo requerido em Juízo (ID 9753926), reside atualmente no 

estado do Rio de Janeiro, frequentando curso preparatório para o Instituto 

Militar de Engenharia, com bolsa integral e moradia, possuindo gastos 

somente com a alimentação, necessidades básicas de higiene e livros 

para os estudos. Por outro lado, além de possuir família (ID 4546116), 

incluindo esposa e um filho de 13 anos de idade (mencionado pelo 

requerido em sua oitiva em Juízo – ID 9753926), sobreveio ao autor outro 

filho no ano de 2016, permitindo concluir que se trata de fato novo que 

altera as possibilidades do requerente. Verifico que o requerido, em 

audiência perante esta magistrada, relatou possuir despesas mensais 

básicas de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) e de 

transporte em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 600,00 

(seiscentos reais), o que demonstra que suas despesas atuais não 

ultrapassam R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Destaco o conteúdo 

áudio-visual disponível nos Ids ID 9753926 e 9753938: “Juíza: Você sabe 

me dizer qual seria sua despesa mensal? Matheus: Sim, sei. Eu conversei 

com a minha mãe e meu padrasto sobre meu custo atualmente mensal e, 

tirando o que eles pra eu vir pra cá, com passagem de avião e tal, o meu 

custo fica em média de R$ 700,00 ao mês, contando com a alimentação, 

contando com o que eu uso, contando com o que eu gasto com 

transporte, em geral. Juíza: E pra vir você gasta também com passagem? 

Matheus: Gasto. Juíza: Quanto você gasta pra vir pra cá? Você vem uma 

vez por mês? Matheus: Aconteceu de algumas vezes ao ano, não foram 

todos os meses, somente dois ou três meses, tipo em agosto que eu vim 

duas vezes por conta da audiência mesmo. Mas contando com uma boa 

antecedência a passagem sai, de ida e volta, em torno de R$ 500,00 ou 

600,00, com uns dois ou três meses de antecedência. Juíza: Então suas 

despesas seriam em torno de R$ 1200,00 ou 1300,00? Matheus: Com as 

passagens. Juíza: Você acredita que ele tem condições de pagar? Foi 

fixado há dois anos, então partindo do pressuposto de dois anos pra cá, 

alterou muita coisa na vida do seu pai que ele não possa pagar esse 

valor? Matheus: Pelo que ele conversou comigo, ele trocou de emprego, 

me parece recentemente, então alguma coisa sinceramente mudou pra ele. 

Juíza: Pelo padrão de vida dele você viu alguma mudança? Matheus: 

então, a questão é que não tenho contato direito com ele, pra poder 

responder isso com autoridade [...] a casa não é grande, mas muito bem 

arrumada [...] é uma casa de classe média [...] há alguns anos ele tinha um 

carro da Hyundai, Santafé, [...] que a ultima vez que foi era 2012 ou 2013 

[...] que o autor tinha um uno era da empresa e a Santafé. Juíza: Você tem 

outro irmão? Matheus: Tenho, de 13 anos. [...] estuda em escola particular 

[...] quando eu fui lá, que já faz cinco anos, ele fazia curso de inglês. 

Atualmente eu não sei dizer. Juíza: seu pai viaja? Faz viagens pra fora? 

Matheus: Então, eu sei que de 2015/2016 ele foi aos Estados Unidos, mas 

me parece que ele tinha lugar para ficar... ele ficou na casa de uns 

amigos... Juíza: Você sabe se mudou alguma coisa no que já era há dois 

anos atrás com sue irmão? Matheus: ah sim, eu sei que mudou por do 

pouco contato que eu tive com meu pai, ele comentou de uma doença nas 

costas que meu irmão teve...aí ele teve um custo com médico à mais... 

Juíza: Você acha que seu pai tem condições de pagar o que ele paga 

hoje? Ou ta difícil pra ele pagar o que ele paga hoje? Matheus: Olha sendo 

muito sincero, eu não tenho conhecimento da vida dele. Se eu for acreditar 

no que ele me fala, eu digo com sinceridade pra você, que 1,5 fica pesado 

pra ele, com sinceridade e acreditando no que ele me fala. [...] Flávia: Foi 

anexado aos autos uma despesa sua no valor de R$ 2.725,00. Procede ou 

não procede? Matheus: Não procede, sendo muito sincero.” Partindo-se 

do valor das despesas mensais atribuídas pelo próprio requerido em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais) e levando-se e conta que sua genitora 

deve, por atribuição legal, contribuir em 50% com as despesas do jovem, 

atrelado ao depoimento pessoal do autor, reduzo os alimentos para o valor 

de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 69,37% do 

salário mínimo vigente. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: CIVIL. 

APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM FILHO E DIFICULDADE 

FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE AMBOS OS PAIS. 

ENCARGO QUE VEM SENDO SUPORTADO QUASE QUE NA TOTALIDADE 

PELO APELADO. PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE DIVISÃO 

DAS DESPESAS ENTRE OS GENITORES. 1) A obrigação alimentar é de 

responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias 

possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos. Regra do art. 1703 do 

Código Civil. 2) Apesar do inconformismo dos menores apelantes, a 

sentença resolveu muito bem a demanda, porquanto, apesar de a 

constituição de uma nova família com filho não ser motivo, por si, para 

fundamentar a redução ou exoneração da obrigação alimentar prestada 

aos filhos havidos de relação anterior, bem como não tendo o apelado 

apresentado prova da real redução de sua capacidade financeira, restou 

comprovado que a quase totalidade das despesas dos apelantes está 

recaindo sobre o apelado. 3) Certo é que, embora isoladamente as 

justificativas apresentadas pelo autor/apelado não sejam capazes de 

fundamentar o pedido de redução dos alimentos, a reunião de todas e, 

especialmente, a comprovação de que o encargo vem sendo por ele 

suportado em muito maior proporção, amparam a pretensão deduzida na 

presente ação revisional. 4) Apelo a que se nega provimento. Sentença 

mantida. (TJAP. APELAÇÃO APL 00501824120148030001 . Órgão 

Julgador: Câmara Única. Julgamento: 06/09/2016. Relatora: Stella Simonne 

Ramos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM 

PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. GENITORA APTA PARA 

CONTRIBUIR. OBRIGAÇÃO CONJUNTA DOS PAIS NO SUSTENTO DOS 

FILHOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE COMPROVADA. 

IMPROVIMENTO DO AGRAVO. I. A Constituição Federal determina em seu 

artigo 226, §5º que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. II. A contribuição dos 

pais para manutenção da prole deve ser distribuída eqüitativamente, sem 

onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a 

subsistência condigna dos filhos. II. Diante dos fatos e provas carreadas 

aos autos é possível constatar que, muito embora as condições 

financeiras do alimentante não tenham sofrido modificações, a genitora 

mostrou-se possibilitada para custear algumas despesas, justificando a 

redução do valor referente aos alimentos, por ser devido a ambos os pais 

promover o sustento da prole. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

desprovido. (TJMA. Agravo de Instrumento AI 0333782015 MA 

0006284-49.2015.8.10.0000. órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. 

Julgamento: 30/11/2015. Relator: Luiz Gonzaga Almeida Filho. Assim, 

atenta aos elementos constantes nos autos, atendendo as disposições 

legais e orientação jurisprudências, tem-se que o pedido de exoneração 

deve ser indeferido. Todavia, levando-se em conta que no pedido mais 

abrangente se inclui o de menor abrangência[1], pelas razões expostas 

entendo pela redução do valor fixado para o de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, reduzindo a pensão alimentícia devida por RODOLFO CESAR 

RODRIGUES TOSTA ao seu filho MATHEUS HENRIQUE TOSTA para R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 69,37% do salário 

mínimo vigente. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Diante da sucumbência reciproca, cada parte arcará com os honorários 

de seus advogados. Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente 

estes autos. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito [1] STJ. REsp 994938. Julgamento: 05/04/2011. 

Relator: Luis Felipe Salomão.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 216 de 756



Processo Número: 1000580-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

T. D. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. A. H. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES OLIVEIRA JUNIOR OAB - RO4305 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000580-26.2017.8.11.0037 AUTOR: TATIANA DOMINGOS DOS SANTOS, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SAMUD 

DELL ARMI HAIBIB Vistos, etc. Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos 

em que as partes compuseram acordo. É o relato. Decido. Recebo a inicial 

e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 

1.060/50. Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001554-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001554-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DANILO ELIAS VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FLAVIA DA SILVA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio em que as partes compuseram acordo. É o relato. 

Decido. Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos da Lei 1.060/50. Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão 

consensual, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

a transação celebrada entre as partes, decretando, por conseguinte, o 

divórcio dos requerentes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002005-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

ADRIANA CANDIDO OAB - 778.125.571-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002005-88.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRE AQUILES CANDIDO 

DOS SANTOS REPRESENTANTE: ADRIANA CANDIDO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista 

que a presente ação possui como requerida o INSS, autarquia federal, 

entendo que este Juízo não se mostra competente para apreciação e 

julgamento da ação, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. In 

verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Com efeito, o menor que 

postula o benefício não se encontra em situação de risco e não incide, 

também, quaisquer das hipóteses do art. 148, do Estatuto da Criança do 

Adolescente a justificar a remessa dos autos para esta Vara. Nesse 

sentido, colaciono a seguinte decisão proferida pelo STJ: Trata-se de 

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 

VARA ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE VÁRZEA GRANDE – MT, 

suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – MT, suscitado, em ação 

ajuizada contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para 

concessão de pensão por morte. A demanda foi proposta perante o Juízo 

de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – 

MT, que declinou de sua competência para processar e julgar o feito, 

determinando a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Especial da 

Infância e Juventude de Várzea Grande – MT, in verbis: "Reanalisando a 

questão, nota-se que este juízo carece de competência para processar e 

julgar a demanda, tendo em vista que o polo ativo está composto de menor 

e, nessa condição, cabe ao Juízo da Vara da Infância e Juventude 

processá-la e julgá-la, nos termos do art. 148, inciso IV, do ECA (...)" (fls. 

36/37e). Remetidos os autos ao Juízo Especializado, o Juízo de Direito da 

Vara Especial da Infância e Juventude de Várzea Grande – MT suscitou o 

presente Conflito Negativo de Competência perante este Superior Tribunal 

de Justiça, nos seguintes termos: "Trata-se de ação ordinária movida por 

(...), menores impúberes representados por sua guardiã (...), em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde os autores pretendem a 

concessão de pensão por morte, ao argumento de que o órgão federal se 

recusou em receber, em favor dos infantes, o benefício previdenciário 

devido em razão do óbito do genitor das crianças, benefício que está 

sendo atualmente sacado pela genitora das crianças. (...) In casu, inexiste 

vara federal nesta urbe, pelo que incide a regra ao norte indicada [art. 

109, § 3º, da CF], uma vez que figura no pólo passivo da demanda a 

autarquia federal de seguro social (INSS) e no pólo ativo os segurados, 

nos termos do art. 16, I, da Lei 8.213/91. Logo, o Juízo da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca atuou, no caso dos 

autos, no exercício da competência federal delegada. Ao declinar de sua 

competência para o processo e julgamento da lide em favor deste Juízo, o 

fez argumentando que a ação deve tramitar na Justiça Comum Estadual, 

sob a competência desta Vara Especializada da infância e juventude, já 

que o pólo ativo da lide é formado por menores. No entanto, o simples fato 

do pólo ativo da lide ser formado por menores absolutamente incapazes 

não tem o condão de fixar a competência desta vara especializada da 

infância e juventude. (...) Neste diapasão, o artigo 148 do ECA traz um rol 

taxativo das hipóteses legitimadoras da atuação das Varas Especializadas 

da Infância e Juventude, cuja competência se aperfeiçoa nas situações 

previstas no artigo 98 da Lei 8069/90, observados ainda os critérios 

previstos no artigo 209 da Lei 8069/90. (...) No caso em testilha, os 

autores pretendem a tutela de direito assegurado na lei geral da 

previdência social, no caso, o recebimento de pensão por morte (art. 74 e 

ss da Lei 8.213/91). A pretensão deduzida possui cunho meramente 

econômico, dissociada de qualquer situação de risco dos infantes que 

atrais [a competência] deste juízo especializado.(...) O relatório social (fl. 

32/33) corrobora com os argumentos esposados ao norte, atestando a 

inexistência de situação de risco legitimadora da intervenção desta Vara 

Especializada. (...) É, pois, caso de conflito negativo de competência, a ser 

solvido pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, inciso I, 

alínea 'd', in fine, da Constituição da República" (fls. 40/45e). O Ministério 

Público Federal opinou pela declaração da competência do Juízo de Direito 

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT (fls. 

54/57e). Ao que se vê da petição inicial, os autores, ainda que 

absolutamente incapazes, devidamente representados, pleiteiam a 

concessão de pensão por morte, não decorrente de acidente do trabalho. 

Destaco, de plano, que, nos termos dos arts. 148 e 209 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a situação irregular ou de risco se apresenta 

como um requisito para a configuração da competência das Varas da 

Infância e da Juventude, de modo que a identificação da competência 

desses órgãos jurisdicionais especializados passa, necessariamente, pela 

verificação, em concreto, da caracterização daquele requisito. No caso 

concreto, conforme destacado pelo Juízo suscitante, a partir do exame do 

relatório social, inexiste uma situação de risco (fls. 41/42e). Diante desse 
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quadro, o Conflito de Competência deve ser resolvido pela regra geral. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 15/STJ, é 

da Justiça Estadual a competência para julgamento de litígios decorrentes 

de acidente de trabalho. Contudo, no presente caso, não há que falar na 

aplicação do referido entendimento, porquanto ausente a alegação, na 

petição inicial, de liame acidentário com o evento morte. Confira-se: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE PLEITEIA AUXÍLIO 

ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEM RELAÇÃO COM O 

TRABALHO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Esta egrégia Terceira Seção firmou a compreensão de que a 

extensão do benefício acidentário aos infortúnios de qualquer natureza 

revela o feitio previdenciário da causa, a qual deve ser julgada pela 

Justiça Federal. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o suscitado" (STJ, CC 104927/SP, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2009). 

"PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NATUREZA LABORAL 

NÃO-COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É da 

competência do Justiça Federal o julgamento de ações objetivando a 

percepção de benefícios de índole previdenciária, decorrentes de 

acidentes de outra natureza, que não do trabalho. In casu, não restou 

comprovada a natureza laboral do acidente sofrido pelo autor. 2. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado 

Especial Previdenciário da 3ª Região/SP, o suscitado" (STJ, CC 93303/SP, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

28/10/2008). Ante o exposto, com fundamento no art. 120, parágrafo 

único, do CPC, conheço do conflito e declaro a competência do Juízo de 

Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – 

MT, investido da jurisdição federal delegada, em consonância com os 

precedentes desta Corte a respeito da matéria. Dê-se ciência aos Juízos 

envolvidos e ao Ministério Público Federal. I. Brasília-DF, 12 de novembro 

de 2014. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data da Publicação: 

05/12/2014. Ante o exposto, declino da competência, determinando a 

remessa do feito ao Juízo da 4ª Vara desta comarca (Especializada da 

Fazenda Pública). Cientifiquem-se a autora e o Ministério Publico. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 31/01/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57003 Nr: 4733-37.2008.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que transcorreu em muito o prazo de 30 dias concedido à f. 

183, intime-se a inventariante para juntar a guia do ITCD e a certidão 

negativa de débitos estaduais, no prazo de dez dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, vez que o 

herdeiro José é interditado.

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139806 Nr: 10147-06.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC-E, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DA CUNHA GIULIANI - 

OAB:58756 RS, MAGDA CARBONI - OAB:72802 RS, NEWTON ARTUR 

MEDEIROS GIULIANI - OAB:6901 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpram-se as determinações de f. 53, citando-se os herdeiros que 

possuem endereço certo nos autos para, querendo, contestarem a ação e 

manifestarem o eventual interesse na realização de exame de DNA.

Intime-se a autora para que requeira o que entender de direito em relação 

aos herdeiros cujos endereços são desconhecidos, no prazo de 10 dias.

Transcorrido o prazo para contestação, manifeste-se a autora e venham 

os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/01/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116763 Nr: 7417-90.2012.811.0037

 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: AMANDA GUENO BRABO, MARLIZE GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre o Ofício 601/2017 de fl. 71 no 

prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1959-29.2011.811.0037

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HELOIZA GABRIELY FERREIRA DA SILVA e 

JESSICA GLEICIANE FERREIRA

PARTE REQUERIDA: DIEISON PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Dieison Pereira da Silva, Cpf: 

02187073122, Rg: 1608325-3 SSP MT Filiação: Domingos Pereira da Silva 

e Janice Maria Silva - Documento, data de nascimento: 07/08/1989, 

brasileiro(a), natural de Primavera do leste-MT, solteiro(a), operador de 

máquina,

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$ 457,45, no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de EXECUÇÃO FISCAL.

 Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA HIBNER DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11044355, designa-se a audiência de 
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conciliação para o dia 04 de abril de 2018, às 16h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 22 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004363-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SANTOS TEIXEIRA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Diante do requerimento contido 

no petitório, Id. 11145686, bem como dado a determinação constante no Id. 

10082839, redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 11 de abril 

de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta 

Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS IZIDORO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 18/04/2018 Hora: 

16:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002568-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA MILANI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (RÉU)

JULIANA MULLER SCHEER (RÉU)

FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA (RÉU)

SIDNEY GONCALVES LIMA (RÉU)

ILOIDE AUGUSTA MULLER (RÉU)

SIDNEY FERNANDES LIMA (RÉU)

OLDEMAR SCHEER (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 18/04/2018 Hora: 

17:00 E ainda, para comprovar o pagamento da diligência, para o 

cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAYARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 25/04/2018 Hora: 

14:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000518-49.2018.8.11.0037 AUTOR: LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 
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Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006046-98.2017.8.11.0037 AUTOR: ARISTON FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 
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(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA GUIA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006048-68.2017.8.11.0037 AUTOR: JONAS LINO DA GUIA SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 08 de janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA LIANE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006050-38.2017.8.11.0037 AUTOR: VANDERLEIA LIANE FERNANDES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 221 de 756



por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 08 de janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126370 Nr: 8934-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE 

CARDOSO CECATTO, ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência, para o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106471 Nr: 5523-16.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Afonso Borges - 

OAB:1129

 Intimar a parte autora para retirar Carta de Sentença, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 29-64.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA IVONE WASSMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA GRINGS - 

OAB:28.303/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Certifico que nesta data o advogad Dr. TAILOR HENRIQUE SOUZA fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3521 Nr: 191-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, 

Edegar Pereira de Carvalho, MÁRIO CÉSAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL TOLEDO DE 

MARAIS - OAB:PR-24.101

 Intimo a parte autora para informar o atual endereço dos terceiros, para 

integral cumprimento da decisão de fl, 402 dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 306-31.2007.811.0037

 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: SADI BERNARDO SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIS 

SOARES VIEIRA, JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE MIRANDA, MARCOS 
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VINICIUS ALVES DE SOUZA, GELSON ANDRE KRASNIEVICZ, LORIVAL 

JOSE DOS SANTOS, CARLOS DORST, ANTONIO BATISTA DE SAL, 

PEDRO DE TAL, JULIO DE TAL, ADÃO SOARES VIEIRA, MANOEL 

LUZIANO CASTRO DO NASCIMENTO, PEDRO PRADO, GERALDO CALISTO 

DE SOUZA, WILSON PEREIRA DA SILVA, NEUSALDO SOUSA DO 

NASCIMENTO, MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO, ADALTO BATISTA DA 

CUNHA, EURIPE BATISTA DA CUNHA, JOSAFA BARBOSA, MARCOS 

VINICIO PEREIRA CARDOSO, VANDERZE CARVALHO, LOSMAR 

CARVALHO, GERALDO TIROLA, ADRIANO GOMES DA SILVA, ARGEMIRO 

PEDRO DOS SANTOS, VALDECI JOSE SANTOS, PEDRO RODRIGUES DOS 

SANTOS, JOÃO ANTONIO DA SILVA, FERNANDO FÉLIX DE SOUZA, JOSE 

ANTONIO DA SILVA, ALDACIR DE TAL, ERISBERTO DE TAL, EMERSON DE 

TAL, LUIZ PICCOLI, JOSE MOURA, ANTONIO MOURA, JALDES ALVES DE 

LIMA, VALDINEI FERREIRA LOPES, ROBERTO PIEDADE, MARIA PIEDADE, 

ANTONIO JOSE RODRIGUES, SILVANA RIBEIRO VELOSO, MARIA 

RESTONIA, FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO, NILSON DE TAL, 

CARLOS ESPÍNDOLA ATHAYDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1938-A, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, RAFAEL 

CARDOSO TONHÁ - OAB:MT 7.912-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o Dr. Philipe 

Casarin Peixoto - OAB/MT 22.273, para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154051 Nr: 6269-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6269-39.2015.811.0037 (Código 154051)

Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Aguinaldo Gomes Pereira

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas 

processuais relativas à carta precatória expedida para cumprimento do 

mandado liminar e subsequente citação (fls.52), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo sem providência da parte interessada, aguarde-se por 

30 (trinta) dias. Persistindo a omissão, com abandono da causa por mais 

de 30 (trinta) dias, intime-se pessoalmente a parte autora para suprir a 

falta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos 

moldes do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1571-63.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FORTUNATO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

MOACIR FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados do requerido para os 

termos do despacho a seguir transcrito: Vistos etc.

Defiro o requerimento da instituição financeira e concedo o prazo 

suplementar, na forma postulada (fls.411/412).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154832 Nr: 6669-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:OAB/SP 313.863, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

20442-O, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:OAB/SP 266.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, VERONICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 INTIMO o advogado da parte autora para manifestar-se nos autos, eis que 

decorreu o prazo sem manifestação do administrador judicial, embora 

intimado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141746 Nr: 569-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA, JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Processo nº 569-82.2015.811.0037 (141746)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executado: Produção e Comércio de Sementes Nova Ltda

Executado: Junio Gomes Rosalis

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

em face de Produção e Comércio de Sementes Nova Ltda e Junio Gomes 

Rosalis, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou o pagamento do débito, postulando pela extinção do feito.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115983 Nr: 6591-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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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: ROBSON ANTONIO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 Apresentando a causa questões complexas, substituo as alegações 

finais orais por apresentação das razões finais escritas, que serão 

apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) 

dias, mediante vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil. As partes serão intimadas para retirada dos autos em 

cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para as derradeiras alegações. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121185 Nr: 3681-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3681-30.2013.811.0037 (121185)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Titulo 

Extrajudicial

Exequente: Banco J. Safra S/A

Executado: Valmir Jose da Silva - ME

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de 

execução de título extrajudicial, proposta por Banco J. Safra S/A em face 

de Valmir Jose da Silva - ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou a composição e o subsequente adimplemento da obrigação 

acordada, postulando pela extinção do feito (fls.102).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Determino a baixa da medida judicial restritiva.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167541 Nr: 3951-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3951-49.2016.811.0037 (Código 167541)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Requerido: Ademir de Jesus Rodrigues

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Ademir de Jesus Rodrigues, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação, noticiando a entrega voluntária do bem alienado para 

efeito de quitação do contrato (fls.47).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005215-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004883-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICIA PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA LERNER QUEIROZ (RÉU)

GESSELLER PINTO QUEIROZ (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 11341430 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora , no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005005-96.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

seguraora lider dos consorcios seguro dpvat (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência COTADA NO VALOR DE R$ 1.800,00 (Hum mil e 

oitocentos reais), no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005540-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de ID de nº 11202036 , no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 3590-47.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BOLDRIN, AMARILDO 

BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar os endereços completo dos armazéns de fls. 123 , no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 4121-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICE AMAZON LTDA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Construtora e Incorporadora 

Souza e Areia Ltda, CNPJ: 03285939000138, brasileiro(a), Endereço: Tr 

05, Conjunto 09, Nº 08. Pólo de Desenvolvimento Jk, Bairro: Santa Maria, 

Cidade: Brasília-DF

Executados(as): Service Amazon Ltda, CNPJ: 13271415000222, 

brasileiro(a), Endereço: Rua A, Ade, Conjunto 2, Lote 07, Bairro: Nucleo 

Bandeira, Cidade: Brasília-DF

Resumo da Inicial:E – MTMARCOS SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, 

advogado inscrito

na OAB/MT N. 12.974-A e do CPF, n 736.832.648-53 e do RG. n.

74018097/SSPSP, residente e domiciliado na Rua Blumenau, 1171 –

Bairro Jd Riva na Cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT, ajuizou

AÇÃO DE EXECUÇÃ DE TITULO EXTRAJUDICIAL

em face de SERVICE AMAZON LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n. 13.271.415/0002-22, estabelecida na Rua A,

ADE – CONJUTO 2 - LOTE 07 – CEP 71.735.720 Bairro: NUCLEO

BANDEIRA – Cidade e Comarca de Brasília-DF., e CONSTRUTORA E

INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n. 03.285.939/0001-38, com sede no endereço

TR 05, CONJUNTO 09, N, 08 – PÓLO DE DESENVOLVIMENTO JK., -

CEP 72.549-525 – Bairro: Santa Maria Cidade e Comarca de Brasília-DF.

I – BREVE RELATO DOS FATOS1. O Exeqüente é credor dos Executados 

pela quantia de R$: 150.00,00representado pelo cheque n. 000108 da 

Agencia 0100 Conta Corrente

100.051411-8 do Banco BRB, emitido para pagamento em 11/12/2015

(DOC EM ANEXO) de emissão do 1primeiro Executado e avalizadopor 

endosso pelo 20 Executado.2. No entanto, sem justificativas o titulo não foi 

pago no vencimento.

II – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO3. Até a data da distribuição da 

presente, o valor do débito é de R$164.608,73 (Cento e sessenta e quatro 

mil seiscentos e oito reais e

setenta e três centavos), mediante a aplicação da taxa de juros de 1%

e do INPC a partir do mês subseqüente ao da mora do Executado (art.

798, parágrafo único do CPC).4. Dá a causa o valor de R$ 164.608,73 

(Cento e sessenta e quatromil seiscentos e oito reais e setenta e três 

centavos)

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia atualizada da matrícula , no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61851 Nr: 1514-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELI - 

OAB:8.239-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:20

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Teresinha Strapasson 

Fockink, Cpf: 40671577034, Rg: 801.487.666-1 SSP RS Filiação: Vicente 

Strapasson e Lidovina Bersaghi, data de nascimento: 19/09/1947, 

brasileiro(a), natural de Bento gonçalves-RS, viuvo(a), agricultora, 

Endereço: Fazenda Cabeceira da Ferradura, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAR O DÉBIOT 

NO VALOR DE r$ R$111.995,00 ( CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E CINCO REAIS ) , JÁ ACRESCIDA COM JUROS, MULTA E 

CORREÇAÕ MONETÁRIA , BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p. 151 e determina-se a 

citação por edital da executada, devendo a parte autora providenciar o 

necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72004 Nr: 4319-68.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A, DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 os termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173883 Nr: 7354-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO VERONÉZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Cleibi Rosa Lima, Cpf: 

88819361191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Cuiabá, Nº 

2.688 - Lava Jato, Bairro: Primavera ii, Cidade: Primavera do Leste-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Visto,

Trata-se de Ação de Despejo c/c com Cobrança de Aluguéis com Pedido 

de Liminar proposta por Clesio Veroneze contra Cleibi Rosa Lima, ambos 

qualificados.

 Aduz, em síntese, que firmou com o requerido um contrato de locação 

não residencial, no período de 20/10/2015 à 20/10/2016, mediante o 

pagamento de aluguel na quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Informa que o requerido não cumpriu com a obrigação, estando em mora 

desde o mês de março de 2016. Para tanto requer a desocupação do 

requerido e a condenação do mesmo para efetuar o pagamento dos 

aluguéis vencidos.

Junta documentos (p.13/30).

A decisão de p.31/32, deferiu-se o pedido de liminar e determinou a 

citação e a intimação do requerido e designou audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera (p.40).

Na sequencia, o requerido devidamente citado não apresentou 

manifestação, conforme certidão de p.41.

Procedeu-se a desocupação do imóvel, através de mandado de despejo 

(p.50/51).

Por fim, o requerente apresntou planilha atualizada dos valores dos 

aluguéis em atraso (p.53/54)

A seguir, vieram os autos concluso.

É o relato. Fundamenta-se. Decide-se.

O feito encontra-se pronto para julgamento, não sendo necessária a 

designação de audiência para colheita de provas, posto que nos autos há 

os subsídios necessários ao deslinde da demanda.

 O requerido foi devidamente citado, contudo, não contestou a ação, 

sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da 

lide com fundamento no artigo 355, II do CPC.

Aliás, os pedidos iniciais procedem, não só porque a revelia faz presumir 

como aceitos os fatos alegados pelo autor, mas porque a prova 

documental anexada pela parte autora comprova todos os termos 

descritos na exordial.

 Assim, para a comprovação dos fatos a parte autora juntou a notificação 

extrajudicial (p.23/24), o contrato de locação residencial (p.17/20).

Posto isso, julgo procedentes os pedidos iniciais, apresentados por Clésio 

Veroneze contra Cleibi Rosa Lima, condenando o requerido a pagar o 

valor de R$ 22.550,00 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta reais), 

referente a aluguel, corrigido com juros de mora de 1%, calculados a partir 

da citação.

 Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor dado à causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 259-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NATAL VARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço que se encontra o veículo para expedição do 

mandado , prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176444 Nr: 8763-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z R RESTAURANTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:84.800,43

Resumo das alegações da parte autora:Suma... O Banco Suplicante é 

credor do Suplicado da importância atualizada R$ 84.800,43 (oitenta e 

quatro mil oitocentos reais e quarenta e três centavos), consoante faz fé 

a inclusa Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 

2861110, emitida em 16/02/2009, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

pagável em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas no valor 

de R$ 1.843,30 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta 

centavos) cada, vencendo-se a primeira em 20/03/2009, cuja obrigação é 

liquida certa e exigível. Ocorre que o Suplicado não honrou com seus 

pagamentos a partir da parcela data de 20/10/2009, conforme planilha 

anexa. ....

Despacho/Decisão:Visto,Defere-se o pedido de p. 51, procedeu-se a 

consulta no sistema de busca de endereço dos órgãos conveniados ao 

TJ/MT não se localizou novo endereço do requerido, conforme documento 

em anexo. Assim, determina-se a citação por edital, devendo a parte 

autora providenciar o necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a 

realização da audiência conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade 

de tal medida, diante da citação ficta, sendo que o prazo de contestação 

inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do 

NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Cumpra-se a segunda parte da decisão de p.103.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE REGINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de Serviço 

02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

19 de FEVEREIRO de 2018, às 13h45 minutos. INTIMO as partes, por seus 

advogados, para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á 

no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT), devendo o(a) Advogado(a) da parte 

Autora providenciar sua intimação. Primavera do Leste-MT, 29/01/2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 2344-79.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº 2344-79.2008.811.0037 (Código 54703)

Vistos em correição.

Sobre a manifestação de fls. 2028/2033, diga a parte exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3977 Nr: 354-05.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA ZASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1490 Nr: 572-96.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRANDA & CARDOZO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14393 Nr: 116-78.2001.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68084 Nr: 7656-02.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O L STOCHI LIMA, OTTO LINCOLN STOCHI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:12306-B, SANDRA 

ROBERTA BRESCOVICI - OAB:7366

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 4273-11.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA REDENTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1513 Nr: 592-87.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMASUL COMERCIO DE CEREAIS E 

SEMENTES, LUIZ DERLI GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT-8248-B, HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI - 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, MIGUEL BIANCARDINI NETO - OAB:1746B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6782 Nr: 357-57.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ALEXANDRE GOMES 

BEZERRA DA SILVA - OAB:8297, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7309 Nr: 33-09.1994.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMASUL COMERCIO DE CEREAIS E 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18574 Nr: 545-11.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILIO BASSANI E FILHO LTDA, NELSON 

PEREIRA DIAS, JOSE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR OTÁVIO DE JESUS 

LOPES - OAB:20.797/PR, IVO CEZÁRIO GOBBATO DE CARVALHO - 

OAB:23.709/PR, RAPHAEL NARCONDES KARAN - OAB:30.375/PR

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25127 Nr: 1441-20.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, MARIA 

JOSE DO NASCIMENTO - OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47529 Nr: 2945-22.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47898 Nr: 3273-49.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64556 Nr: 4325-12.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3773 Nr: 863-33.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO E PANIFICADORA PRIMA 

SERVE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7291 Nr: 130-38.1996.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & IBRAHIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MIGUEL 

BIANCARDINI NETO - OAB:1746B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 13861 Nr: 2114-18.2000.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVATAÍ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, HERMANN STROBEL, HONORIA DA SILVA STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301 - A/MT, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:MT 

6780, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, SANDRO 

MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23180 Nr: 256-44.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24182 Nr: 1022-97.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65875 Nr: 5643-30.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKINORI SUGIKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66838 Nr: 6524-07.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, IVONE 

APARECIDA REOLON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74574 Nr: 6893-64.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA C. O. DA SILVA - ME, REGINA CÉLIA 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101724 Nr: 1160-83.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUBERT FERREIRA & CIA LTDA - ME, 

VALDEMAR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 230 de 756



Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112372 Nr: 2807-79.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K J F COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EPP, 

KEMER JORGE FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113179 Nr: 4209-98.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA REDENTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114398 Nr: 4812-74.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON OLDAIR NILSSON - ME, GERSON 

OLDAIR NILSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123415 Nr: 5969-48.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAVIOLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125200 Nr: 7775-21.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIVAN DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131506 Nr: 3992-84.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMX ARMAZENS GERAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133200 Nr: 5359-46.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA E BINSFELD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 
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Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22386 Nr: 3471-62.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP, ROMILDO 

FELICIANO DA SILVA, VALDIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24244 Nr: 1073-11.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALESTE TINTAS LTDA-ME, HR 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28974 Nr: 1258-15.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, Luiz Carlos Ribeiro - OAB:755MT, SOLANGE DE 

HOLANDA ROCHA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114, 

VANESSA C. M. ZAGO RIBEIRO - OAB:MT-9.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33641 Nr: 1831-19.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ROEDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 1834-71.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RENATA ROSSATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 3713-16.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO DO LAGO, HELENA 

LIVON DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 2556-71.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lurdes Zasso - 

OAB:15475-O/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40435 Nr: 2921-28.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46711 Nr: 1783-89.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES AR LTDA, LAIRTON PEREIRA 

RAMOS, ALTEMAR LONGHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46730 Nr: 1993-43.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO CALÇADOS VEST SERRA VERDE 

LTDA EPP, CONSTANTINO PEREIRA SOARES, MATIAS RODRIGUES DE 

SENA, LUIZ CARLOS ROSSATO, ALICE STRALIOTE ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47872 Nr: 3260-50.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI LUIZ VENDRÚSCULO, CLÁUDIO 

JOSÉ VENDRUSCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63062 Nr: 2694-33.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELIDADE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65876 Nr: 5644-15.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICARELLI & CAVALCANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 6525-89.2009.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, EDSON RAUL 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67800 Nr: 7595-44.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DELERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67820 Nr: 7605-88.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 2022-88.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALBANESE FELIPPI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104243 Nr: 3206-45.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. DAMO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 4895-27.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109257 Nr: 8461-81.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 109266 Nr: 8471-28.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CARVALHO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109270 Nr: 8475-65.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112333 Nr: 2739-32.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CEREAIS NORTE & SUL DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 

MT, RODRIGO CARRIJO DE FREITAS - OAB:11.395/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 3350-82.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113175 Nr: 4205-61.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS PEÇAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS 

LTDA, FERNANDA TEREZINHA STORER LANGER, LIDIANE CAMPOS 

AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115929 Nr: 6531-91.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉRIO ROGÉRIS FRASSÃO DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116063 Nr: 6678-20.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 7016-91.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Lima e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117637 Nr: 8320-28.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA, RICHARDSON PETTER PASCHOALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122252 Nr: 4780-35.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125725 Nr: 8294-93.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137811 Nr: 8888-73.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14363 Nr: 87-28.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA, ANTENOR 

SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MIGUEL 

BIANCARDINI NETO - OAB:1746B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISOL NÉSPOLI - 

OAB:7423/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14376 Nr: 99-42.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NÉSPOLI - 

OAB:7423/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA 

- OAB:3212/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 
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direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14378 Nr: 101-12.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUNES & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAPOLEÃO VITÓRIO SERAFIM 

DE CARVALHO - OAB:PROCURADOR, RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14388 Nr: 111-56.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GIRARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17675 Nr: 2473-31.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 554-70.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23515 Nr: 499-85.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES GLÓRIA LTDA, CLAUDEMIR 

FRANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24233 Nr: 1062-79.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLCI & SANTOS LTDA-ME, Vicente Vieira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25116 Nr: 1430-88.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25120 Nr: 1434-28.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25121 Nr: 1435-13.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEISEN & THEISEN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28791 Nr: 969-82.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S COMERCIAL DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28792 Nr: 970-67.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 1010-15.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLCI & SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33630 Nr: 1806-06.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BARRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38616 Nr: 1128-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41026 Nr: 3485-07.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41254 Nr: 3722-41.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACCI AUTO CENTER LTDA -ME, VILSON LUIS 

DOS SANTOS CASTRO, CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46139 Nr: 1595-96.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLEN DAYAN DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46695 Nr: 2225-55.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46705 Nr: 1801-13.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAWLINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, Liliam Aparecida Schleder Pawlina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 7054-79.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANACOM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 7117-07.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53191 Nr: 6982-92.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AURINO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53239 Nr: 6939-58.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANAGIOTTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53905 Nr: 7010-60.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA MORAES DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53912 Nr: 7175-10.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA OURO PRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56133 Nr: 3717-48.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA, JOSÉ 

AUGUSTO PASQUALINI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59631 Nr: 7378-35.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTA & SEFRIM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59638 Nr: 7155-82.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI GORETTE BATTISTON, MARI GORETTE 

BATTISTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60399 Nr: 215-67.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 2549-74.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARANGONI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 3363-86.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67844 Nr: 7616-20.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALFREU BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 68134 Nr: 7663-91.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO GRUTZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69327 Nr: 1635-73.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. S. PERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69430 Nr: 1738-80.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY MARTINS FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69514 Nr: 1821-96.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69679 Nr: 1987-31.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70837 Nr: 3150-46.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73650 Nr: 5972-08.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102130 Nr: 8607-59.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102470 Nr: 1871-88.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. A. MARTINS & MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103385 Nr: 9034-56.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJANDER AVILA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103447 Nr: 2474-64.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI & PETRI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104696 Nr: 3679-31.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106652 Nr: 5721-53.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107164 Nr: 6265-41.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VICENTE DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108163 Nr: 7321-12.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEIR DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108874 Nr: 8064-22.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANNABIO -PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZACÃO DE BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 242 de 756



 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108954 Nr: 8146-53.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FIALHO DE ALMEIDA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108958 Nr: 8150-90.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108962 Nr: 8154-30.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109051 Nr: 8247-90.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 8495-56.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110469 Nr: 793-25.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso, LEVINO JOSE 

SPERAFICO, GENTIL LUIZ ZASSO, AMALIA TARCILA SPERAFICO, 

SCHEILA MARTE DALL OGLIO ZASSO, MARIA DARLETE ALVES CIRILO, 

ONIRA RITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112338 Nr: 2746-24.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

EVANILDE GOMES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113160 Nr: 4191-77.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DA RAQUEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113164 Nr: 4195-17.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA BENEFICIADORA DE ALGODÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113188 Nr: 4218-60.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTADORA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 4238-51.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122218 Nr: 4747-45.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122248 Nr: 4776-95.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131513 Nr: 3999-76.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACREFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

RAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORALICE SELAYSIM DE 

CAMPOS - OAB:15.600/GO

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23510 Nr: 506-77.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA ZASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32797 Nr: 1021-44.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1021-44.2005.811.0037 (Código 32797)

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 122, nomeio como curador especial do 

executado a Defensora Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36868 Nr: 4813-06.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES QUEIROZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4813-06.2005.811.0037 (Código 36868)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 6596-96.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEGAR ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, faculto ao exequente o cancelamento das certidões de dívida 

ativa que embasam os processos, juntando ao feito de sua escolha a 

certidão com os créditos unificados, requerendo a extinção do feito 

remanescente, ante o cancelamento de seu título, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69825 Nr: 2133-72.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 6927-39.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VILELA HONORIO, ALESSANDRA VILELA 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101145 Nr: 8374-62.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTA PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 1469-07.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO ALVEZ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1469-07.2011.811.0037 (Código 102047)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que, na procuração de fl. 19, a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos, conforme os 

dados bancários indicados à fl. 157, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102076 Nr: 1498-57.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. GALVÃO DE BEM & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102451 Nr: 1851-97.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE F. MORAIS FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103106 Nr: 8874-31.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MIRANDA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103295 Nr: 8982-60.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENTE E ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2439-07.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103454 Nr: 2481-56.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN MARTINS FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 9078-75.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104856 Nr: 3842-11.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 4652-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DE JESUS MORAES DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4652-83.2011.811.0037 (Código 105623)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela parte executada.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 248/249.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107122 Nr: 6223-89.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL THAIANE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107382 Nr: 6493-16.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 7817-41.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE MADALENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108960 Nr: 8152-60.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉZIO NAZEAZENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 8733-75.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para trazer aos autos 

os dados bancários para expedição do Alvará, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109823 Nr: 130-76.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTHA SCHEFER KRAEMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 130-76.2012.811.0037 (Código 109823)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que, na procuração de fl. 28, a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos, conforme os 

dados bancários indicados à fl. 167, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 
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o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113213 Nr: 4268-86.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120369 Nr: 2848-12.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150251 Nr: 4527-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA LEITE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4527-76.2015.811.0037 (Código 150251)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 75/76.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que traga aos autos os 

documentos solicitados para promover a implantação do benefício (fl. 

77-v).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163591 Nr: 1995-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA DA COSTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1995-95.2016.811.0037 (Código 163591)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 58/59.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104690 Nr: 3673-24.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENORA PEREIRA DE ARAUJO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 3673-24.2011.811.0037, 

Protocolo 104690, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108130 Nr: 7288-22.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo de Souza Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7288-22.2011.811.0037, 

Protocolo 108130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115936 Nr: 6538-83.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODINEI LORENZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, para 

devolução dos autos nº 6538-83.2012.811.0037, Protocolo 115936, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113267 Nr: 3622-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LUCILENE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3622-76.2012.811.0037 (Código 113267)

Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113531 Nr: 3885-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 

10(dez) dias manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 3258-56.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMA DE MELLO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - 

OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170580 Nr: 5515-63.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 186997 Nr: 2486-68.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARCIA CAVALCANTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, MARIA 

ROSA DE REZENDE HOSHIKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2486-68.2017.811.0037 (Código 186997)

Vistos em correição.

Sobre a alegação de decadência de fls. 319/322, diga a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201214 Nr: 8995-15.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON ALCENO GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT 6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

fls. ____, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

Comarca de Primavera do Leste-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor Judiciário

Mat. 13220

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4193 Nr: 279-63.1998.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COML. MOVEIS E MAT. CONST. PRIMAVERA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Vistos em correição.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65100 Nr: 4925-33.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PVA DO LESTE - IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ARAUJO BARCELOS - 

OAB:16.778 MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7255/MT, 

KARINA OLIVEIRA MIRANDA - OAB:8567-B/MT, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69527 Nr: 1834-95.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANI CLAUDINO DA SILVA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEREDO MAMUS - OAB:15321, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELIZABETE FIGUEREDO - 

OAB:13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70775 Nr: 3087-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, COORDENADOR 

MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72165 Nr: 4480-78.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VENCESLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108259 Nr: 7421-64.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110413 Nr: 8956-28.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR ANDRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ANDRÉIA RAMBO LUCCA DE ABREU - OAB:OAB-RS 

60.044, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 2217-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
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MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº: 2217-05.2012.811.0037 (Código 111776)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, 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, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121637 Nr: 4147-24.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA MONTANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123803 Nr: 6368-77.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI TEREZINHA SALDANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545, RENATO CORRETO - OAB:18929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125580 Nr: 8150-22.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDA MARIA RODRIGUES CANABRAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128482 Nr: 1387-68.2014.811.0037

 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: SHIRLEY MARCIA CAVALCANTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129181 Nr: 2029-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FABIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131400 Nr: 3906-16.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA GUADAGNIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135226 Nr: 6951-28.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONIRIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139255 Nr: 9833-60.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIJANE ROSA DOS SANTOS

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139424 Nr: 9920-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145574 Nr: 2338-28.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151954 Nr: 5249-13.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVINA SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157700 Nr: 7974-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI INEZ PEROSA ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161776 Nr: 1149-78.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR RUFINO ROSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT/18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164105 Nr: 2273-96.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETO BASSO, TEREZINHA SOTORIVA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165167 Nr: 2742-45.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO NADIR MAZZARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168309 Nr: 4368-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4123 Nr: 272-71.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BARBOSA, CARLOS 

ROBERTO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Processo nº: 272-71.1998.811.0037 (Código 4123)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48056 Nr: 3363-57.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, EDSON KELLER, LUIZ PICCININ, OSVALDO 

APARECIDO PICCININ, ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:, Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUMBERTO 

MAIZMAN - OAB:4501

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168559 Nr: 4512-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA XAVIER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168593 Nr: 4535-19.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168826 Nr: 4660-84.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:MT 19704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170278 Nr: 5347-61.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171691 Nr: 6043-97.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175816 Nr: 8423-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE ANDREA MARCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179070 Nr: 10173-33.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201718 Nr: 9290-52.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO JOSÉ ORSATO, CARLOS 

ORSATO, TERESINHA DE BOVI ORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT 6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

fls. ____, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

Comarca de Primavera do Leste-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor Judiciário

Mat. 13220

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 5136-06.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o cumprimento sem êxito do mandado de avaliação, 

conforme certidão de fls. 226 que encontra-se inserida no sistema apolo, 

INTIMO a parte autora/advogado para manifestação em cinco dias, 

requerendo que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CASTRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000570-45.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DARCI CASTRO DA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória d 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido liminar de 

tutela acautelatória. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 04/04/2018, às 08h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na exordial 

que a reclamante tentou adquirir crédito em um estabelecimento comercial, 

mas teve seu cadastro recusado, devido a negativação imposta em seu 

nome. A restrição comercial se resulta na eficácia do suposto contrato de 

prestação de serviços de n°0236635982, no valor de R$143,91, visto que 

desconhecido pela requerida, haja vista não ter recebido qualquer 

notificação em sua residência e que o lançamento de seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito é ilegal. É Relato. Decido. No que diz 

respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos 

carreados aos autos como o extrato da negativação (id. n°11590233), não 

vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 
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pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Intimo a parte autora na pessoa de 

seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

§ 3ª, do NCPC. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 

de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000573-97.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA ROSA 

VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória d inexistência de débito c/c indenização por dano moral e 

pedido liminar de tutela acautelatória. Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 04/04/2018, às 09h20min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Alega na exordial que a reclamante tentou adquirir crédito em 

um estabelecimento comercial, mas teve seu cadastro recusado, devido a 

negativação imposta em seu nome. A restrição comercial se resulta na 

eficácia do suposto contrato de prestação de serviços de n°0228318625 

no valor de R$226,69(duzentos e vinte seis reais e sessenta e nove 

centavos) e também o contrato de n°0228315979, no valor de R$134,01, 

visto ambos desconhecidos pela requerida, haja vista que não recebeu 

qualquer notificação em sua residência e que o lançamento de seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito é ilegal. É Relato. Decido. No que diz 

respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos 

carreados aos autos como o extrato da negativação (id. n°11594680), não 

vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 

pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Intimo a parte autora na pessoa de 

seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

§ 3ª, do NCPC. Intimo a parte reclamante a apresentar, em 15 dias, 

comprovante de endereço em nome da reclamante ou comprovar sua 

relação jurídica com a terceira pessoa que consta no comprovante juntado 

com a inicial, sob pena de indeferimento desta. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Eviber 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000572-15.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GRIMALDA 

FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória d inexistência de débito c/c indenização por dano moral e 

pedido liminar de tutela acautelatória. Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 04/04/2018, às 09h00min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Alega na exordial que a reclamante tentou adquirir crédito em 

um estabelecimento comercial, mas teve seu cadastro recusado, devido a 

negativação imposta em seu nome. A restrição comercial se resulta na 

eficácia do suposto contrato de prestação de serviços de n°0236635982, 

no valor de R$143,91, visto que desconhecido pela requerida, haja vista 

não ter recebido qualquer notificação em sua residência e que o 

lançamento de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito é ilegal. É 

Relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, 

analisando os documentos carreados aos autos como o extrato da 

negativação (id. n°11594156), não vislumbro a possibilidade de 

deferimento do pedido de antecipação de tutela, sendo necessária a 

instrução processual para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos 

termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Serve a presente de carta/mandado de citação e 

intimação. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012137-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRACY GABRIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012137-22.2016.8.11.0037 

Promovente: NAIRACY GABRIEL COSTA Promovido: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por NAIRACY GABRIEL COSTA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito do 

pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. A autora 

alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 255 de 756



dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega que o contrato 

estabelecido entre as partes foi inteiramente quitado. O Banco réu, por 

sua vez, aduz que a inscrição foi devida, haja vista que a autora realizou 

contrato com o réu e não efetuou o pagamento. Alega ainda que não 

houve qualquer ilicitude no seu proceder, eis que agiu no exercício regular 

de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a 

parte requerente, eis que o banco réu não juntou aos autos documento 

capaz de comprovar o débito, ao passo que a autora juntou documentos 

comprovando a total quitação de ambos os contratos. O banco réu apenas 

juntou os contratos de financiamento, o que não comprovam o não 

pagamento. Já a autora, juntou documentos de quitação emitidos pelo 

próprio banco réu e não impugnados, o que nos leva a concluir que o 

débito estava quitado. Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte 

reclamada que, por sua conta e risco disponibilizou os dados da 

reclamante à consulta pública, qualificando-o como má pagadora, quando 

esta nada contribuiu com o fato danoso. Por consequência, tenho que a 

declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. Assim, resta evidente que no caso em apreço, extrapolou o 

mero descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara 

consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que o reclamado, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica do reclamante. Ademais, no 

presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Ratifico a liminar concedida nos autos. b. Declaro inexistentes os 

débitos no valor de R$6.375,85 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e cinco centavos), incluído na data de 29/07/2012, referente ao 

contrato: 00933687705575 e no valor de R$ 8.736,00 (oito mil e 

setecentos e trinta e seis reis), incluído na data de 29/07/2012, referente 

ao contrato: 00933687866706, apontados no SPC/SERASA em nome da 

reclamante e efetuados pelo reclamado; c. Condeno o réu ao pagamento 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo 

valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 25 de janeiro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 31.01.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 152722 Nr: 5701-23.2015.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENZO DE AMORIM FIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Moura - 

OAB:OAB-MT 16.233

 Autos n.

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade, de 03 anos de 

reclusão em regime aberto imposta ao reeducando RENZO DE AMORIM 

FIRME.

 Após, foram impostas as condições descritas à fl. 44 para o cumprimento 

da pena, sendo o apenado devidamente cientificado a cumpri-las.

Posteriormente, foi certificado o integral cumprimento da pena imposta pelo 

reeducando conforme se vê à fl. 59, razão pela qual o Ministério Público 

opinou pela extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena (fl. 61).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, a 

pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória 

constante dos autos n.109078 da Comarca de Cuiaba - MT.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao sentenciado no processo acima identificado, com 

efeito retroativo a 24.12.2017, para os fins de direito.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194858 Nr: 6226-34.2017.811.0037

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

 PARTE AUTORA: ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SANTOS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, David Alves dos Santos - OAB:23.128-O, JOÃO BATISTA 

CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, determino seja o reeducando transferido para o regime 

domiciliar, e desde já, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I – Permanecer integralmente em sua 

residência, em Primavera do Leste, podendo deixar o imóvel somente para 

tratamento medico e hospitalar que deverá ser previamente comunicado 

ao setor de monitoramento da Cadeia Publica;II - Não se ausentar da 

comarca de Primavera do Leste, sem autorização judicial;III - Comparecer 

em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês.IV. Uso 

de tornozeleira eletrônica.Advirto que caso o beneficiário pretenda a 

alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular 

requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na 

REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME e que, em caso de 

dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, 

estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, responderá 

criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71716 Nr: 4031-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 256 de 756



52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de novembro de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199760 Nr: 8393-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RODRIGUES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei da Silva Carvalho - 

OAB:OAB-MT 15.748

 Código 199760

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/02/2018 às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200512 Nr: 8705-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:6.767-E/MT

 Código 200512

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/02/2018 às 13:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191767 Nr: 4677-86.2017.811.0037

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar JOSE 

PEREIRA DE MATOS às penas dos arts. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime 

é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 

dias-multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, destaca-se 

a gigantesca quantidade de substância apreendida, consistente em 

124.287,30 gramas de cocaína, razão pela qual, fixo a pena base em 7 

anos de reclusão e 700 dias-multa.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002954-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ GAMLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

 

1002954-06.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada/Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001078-16.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO, sem que houvesse 

manifestação do Exequente. CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. 

Sorriso/MT, 1 de fevereiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001679-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EMBARGANTE)

NADIA FRANCISCA FORNARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

1001679-56.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré para se manifestarem acerca 

da proposta de honorários periciais e em sendo aceita, providenciarem o 

depósito judicial do valor. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003515-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003515.64.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Lélia Pagnoncelli 

Requerida: Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Tutela Provisória 

de Urgência em Caráter Antecedente requerida por Lélia Pagnoncelli em 

face de Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 257 de 756



constam da inicia inserida no Id. 4332545, instruída com documentos, Id. 

4332581 e ss. Pela decisão que consta do Id. 4344516, postergou-se o 

exame da tutela pretendida para após o oferecimento de contestação. A 

seguir, a autora ratificou os termos da petição inicial e reiterou o pedido de 

tutela de urgência, Id. 4492602. A decisão anterior foi mantida, Id. 

4580271. Citada, a ré apresentou contestação e documentos, Id. 4591623 

e ss. Impugnação à contestação e documentos, Id. 4753119. A seguir, a 

autora reitera o pedido formulado a fim de obrigar a ré a autorizar a 

realização da cirurgia, Id. 4934896. A decisão que consta do evento 

6841693 deferiu a medida postulada, determinando à ré que no prazo 

fixado, conceda à autora a autorização necessária para internação e 

realização do procedimento cirúrgico de Vídeo Gastroplastia, sob pena de 

multa diária. Requerida informar o cumprimento da tutela deferida, Id. 

7224703 e ss. Autora adita o pedido de tutela provisória de urgência, Id. 

7378668. Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico 

informa e comprova a interposição de recurso de Agravo, Id. 7791454 e 

ss. A Requerida informa que tomou conhecimento de que não houve o 

agendamento da intervenção cirúrgica determinada, Id. 8049543. A 

composição amigável restou frustrada perante o CEJUSC local, Id. 

9071309. Decisão determinando a inserção da decisão proferida nos 

autos do Agravo, bem como sobre o oferecimento de contestação, Id. 

10344797. Juntada de cópia do acórdão proferido nos autos do Agravo, o 

qual foi improvido, Id. 10358229. Certificou-se o transcurso do prazo sem 

oferecimento de contestação, Id. 10442756. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Pois bem. Considerando que a matéria em questão é meramente 

de direito, sendo despicienda a produção de outras provas além daquelas 

já anexadas aos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, I do CPC. Deflui-se dos autos que, ao formular o pedido de 

tutela de urgência antecedente, a autora salienta que, embora beneficiária 

de plano de saúde junto à requerida e, necessitando realizar cirurgia 

bariátrica, teve a intervenção cirúrgica negada pela ré, ao argumento de 

ausência de cobertura contratual. Após estabelecido o contraditório COM 

RELAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE, pela 

decisão que consta do Id. , deferiu-se a medida requerida para determinar 

à ré Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 

que, no prazo assinalado, concedesse a autorização necessária à 

internação e realização do procedimento cirúrgico de Vídeo Gastroplastia 

(bariátrica), incluindo todas as despesas médicas e hospitalares 

necessárias, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por dia de descumprimento. Posteriormente, em consonância com o 

disposto no art. 303, § 1º, inciso I do CPC, a autora ADITOU a petição 

inicial, requerendo a confirmação da tutela provisória em caráter 

antecedente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por Danos Morais, Danos Mateirais e Lucros Cessantes. 

Relativamente ao aditamento, a ré deixou de apresentar contestação no 

prazo legal, consoante certidão que consta do evento 10442756, motivo 

pelo qual, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Inobstante 

a revelia da ré, urge tecer alguns breves comentários acerca do pedido 

formulado, de modo a deixar isento de dúvida a verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, bem assim no seu aditamento. Conforme 

visto, no pedido de tutela de urgência apresentado, a autora postula seja a 

ré compelida a conceder autorização imediata para internação e 

realização do procedimento cirúrgico denominado Vídeo Gastroplastia 

(Bariátrica), incluindo todas as despesas médicas e hospitalares, por ser 

necessária para o restabelecimento de sua saúde, conforme atestado por 

médicos especialistas. Diz a autora que a negativa da ré não encontra 

respaldo na legislação vigente, visto que a cirurgia em questão está 

enquadrada dentre aquelas cuja cobertura é obrigatória e deve ser 

assegurada pelos planos privados, nos termos da Lei nº 9656/1998. 

Consoante já consignado por este Juízo em oportunidade anterior nestes 

autos, dos documentos anexados ao processo é possível verificar que a 

demandante firmou contrato particular de prestação de serviços médicos 

e hospitalares – Novo UNIPLAN sob nº 1202199782, em 01/12/1998, 

através da empresa Comércio Lenita Ltda. De acordo com a ANS, trata-se 

de plano antigo ou não regulamentado, eis que contratado antes de 

02/01/1999, estando sujeito a restrições de cobertura. Portanto, como se 

trata de plano de saúde contratado antes da legislação que regulamento o 

tema, a cobertura é exatamente aquela prevista no contrato, assim como 

as exclusões são aquelas expressamente relacionadas. Já os planos 

ditos ‘novos’, permitem aos consumidores a cobertura definida pela ANS 

relativa a todas as doenças reconhecidas pela OMS. No particular, urge 

destacar o teor da cláusula X, ítem I invocado pela ré para justificar sua 

negativa, senão vejamos: “CIRURGIAS PLÁSTICAS, EXCETO AAS 

REPARADORAS DECORRENTES DE ACIDENTES OCORRIDOS NA 

VIGÊNCIA DESTE CONTRATO (VIGÊNCIA ESTA CONSIDERADA PARA O 

USUÁRIO), E QUE ESTEJAM CAUSANDO PROBLEMAS FUNCIONAIS; 

TRATAMENTOS CLÍNICOS E/OU CIRÚRGICOS POR MOTIVO DE 

SENELIDADE, PARA REJUVENESCIMENTO, BEM COMO PARA 

PREVENÇÃO DE ENVELHECIMENTO, PARA EMAGRECIMENTO OU GANHO 

DE PESO; TRATAMENTOS COM FINALIDADE ESTÉTICA....” Pois bem. 

Segundo consta dos autos, a autora é paciente com obesidade grau 2, 

IMC 39,7, Gordura Corporal 48,3%, de modo que está acometida de lesão 

degenerativa da coluna vertebral e do joelho, necessitando de correção 

pela cirurgia bariátrica para melhora clínica, com urgência. Quanto a 

ausência de previsão contratual expressa no que tange ao procedimento 

cirúrgico em questão, razão não cabe à ré, visto que o contrato deve ser 

examinado à luz das disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor. A cláusula contratual utilizada pela ré para apoiar sua 

negativa objetiva excluir da cobertura procedimentos com objetivo 

estético, o que, não é o caso dos autos, conforme atestam os documentos 

médicos que instruem a inicial. Aliás, sobre o tema em voga, o E. Tribunal 

de Justiça Estadual pronunciou-se favoravelmente a concessão da tutela, 

conforme é possível verificar abaixo: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR 

VIDEOLAPAROSCOPIA – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO 

PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. A operadora de plano de saúde 

não pode negar a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia 

se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos 

pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao 

consumidor (art. 47, CDC). (Ap 102030/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 05/10/2016) AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA 

BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA - CLASSE III – EXPRESSA 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA – COMPROVADA URGÊNCIA E NECESSIDADE – 

RECURSO PROVIDO. Demonstrada a necessidade e urgência da 

realização de intervenção cirúrgica, uma vez que no caso ora analisado, a 

obesidade mórbida do paciente é de grau III, colocando sua vida em risco. 

(AgR 118370/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

CIRURGIA BARIÁTRICA - -RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DO PLANO 

DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - EVIDENCIADA A 

PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO -RECURSO 

DESPROVIDO. É vedado à operadora de plano de saúde recusar a 

realização de cirurgia bariátrica se o contrato não a exclui de forma 

expressa, especialmente porque os termos contratuais devem ser 

analisados da maneira mais favorável ao consumidor, à luz do que 

preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Restando 

demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do atual Código de 

Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência e, portanto, a 

manutenção da decisão objurgada, é medida que se impõe. (AI 

123035/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

01/02/2017) Por derradeiro, interpretando-se as cláusulas contratuais à 

luz das disposições previstas no CDC, aliada a indicação médica para 

realização da cirurgia bariátrica, inclusive, como forma de evitar a 

evolução de outras doenças, a tutela de urgência concedida anteriormente 

é medida necessária à garantia do direito fundamental à vida da autora e 

deve ser ratificada. Em aditamento a tutela provisória de urgência 

formulada, a autora, alegando ser a responsabilidade da ré objetiva, 

postula a condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais, morais e lucros cessantes sofridos em virtude da negativa de 

cobertura da cirurgia pela ré. Quanto aos danos morais, salienta a 

demandante que desde o mês de outubro/2016, quando deu entrada no 

pedido de autorização junto à requerida, vem sofrendo piora em seu 

estado de saúde, face a recusa da ré em prestar o serviço contratado, 

mediante autorização para realização da cirurgia indicada. Com efeito, na 

hipótese em comento, a recusa injustificada da ré para realização da 

cirurgia indicada, evidentemente, configura ato ilícito, de maneira que o 

dever de indenizar os danos morais causados à demandante decorre do 

abalo psicológico que lhe fora ocasionado, além do agravamento de seu 
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quadro de saúde, tendo a requerente, após uma queda, sofrido 

fratura/luxação do tornozelo. Caso muito semelhante foi recentemente 

objeto de análise pelo E. Tribunal deste Estado, conforme ementa a seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL 

- CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA - INDICAÇÃO 

DE CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE 

DOENÇA PRÉ -EXISTENTE E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE 

CARÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI QUE REGULAMENTA OS 

PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - ACOLHIMENTO - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando 

de contrato de plano de saúde demonstra-se abusiva a alegação de 

ausência de cobertura por se tratar de doença pre existente se a 

operadora deixou de exigir exames necessários à sua comprovação no 

momento da contratação e assumiu o risco inerente ao tipo de contrato em 

questão. A invocação de ausência de cumprimento do período de carência 

para cobertura contratual não afasta a obrigação da seguradora quando a 

situação revela a premente necessidade de submeter o paciente ao 

tratamento que se revela a única alternativa para restabelecimento do seu 

grave quadro clínico sendo essencial à sua sobrevivência. A recusa de 

tratamento médico certamente causa transtorno, dor sofrimento e angústia 

ao paciente em razão da incerteza quanto a possibilidade de seu 

restabelecimento. O valor do dano moral não deve ser alterado quando 

atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico. (Ap 

62214/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

02/08/2017) Logo, sendo inquestionável o dever da ré de indenizar a 

autora pelos danos morais sofridos, urge fixar o quantum da indenização 

devida, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, mediante 

aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante 

entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema. Nessa esteira, 

tenho que o valor de R$ 20.000,00 (quinze mil reais) é o suficiente para 

atendimento dos requisitos anteriormente referidos, sendo válido registrar 

que não se trata de mero aborrecimento suportado pela autora, mas 

flagrante ofensa psicológica, pois a negativa da ré certamente lhe causou 

angústia ao ver sua saúde e bem estar agravando-se com o passar dos 

dias. Mas não é só. A autora postula também a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos 

honorários advocatícios contratuais, eis que foi obrigada a contratar 

profissional habilitado para defender seus interesses em Juízo, tudo 

conforme cópia do contrato de honorários que instrui a petição de 

aditamento. Entretanto, consoante entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, a contratação de advogados para atuação judicial na 

defesa de interesses das partes não pode se constituir em dano material 

passível de indenização, eis que tal fato é inerente ao exercício regular de 

direitos constitucionais. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

PERÍODO EXÍGUO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PROCESSO REPETITIVO EM TRÂMITE NO STJ. 

DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado 

a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, 

em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da 

causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A Segunda Seção do 

STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte 

sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 3. A 

suspensão determinada pelo art. 543-C do CPC aos processos que 

cuidam de matéria repetitiva orienta-se às causas que ainda não 

ascenderam aos tribunais superiores. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016) 

Nessa esteira, sem mais delongas, eis que despiciendas, certo é que 

improcede o pleito formulado pela autora no tocante a indenização pelos 

danos materiais decorrentes da contratação de Advogado para 

ajuizamento da presente ação. Por último, cabe examinar o pedido de 

indenização por lucros cessantes. Diz a autora que o ato ilícito praticado 

pela demandada causou o agravamento dos problemas na sua coluna e 

joelho e, em consequência disso, está afastada de suas atividades 

laborais. Com base nisso, requer a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por lucros cessantes até o fim da sua convalescença ou até 

a consolidação da incapacidade ou redução da capacidade para o 

trabalho, que será apurada mediante a realização de perícia médica. Como 

se sabe, os lucros cessantes são devidos quando comprovado o que a 

pessoa deixou de ganhar em razão do ato ilícito perpetrado. Com o 

objetivo de fazer a prova necessária, a autora trouxe para os autos o 

documento que inserido no evento 7376783, pág. 03, o qual constitui 

comunicação feita pelo INSS de que em atenção ao pedido de auxílio 

doença apresentado pela autora em 23/03/2017, foi reconhecido o direito 

ao benefício, o qual foi concedido até 30/03/2017. Ocorre que, com 

exceção da carta de concessão do auxílio doença, a demandante não 

aviou qualquer outra prova documental a fim de demonstrar a existência 

de um lucro em andamento, a cessação do lucro por ato culposo da ré e a 

soma que efetivamente deixou de receber. Logo, é imperioso reconhecer 

que, no ponto atinente a indenização pelos lucros cessantes, a autora não 

se desincumbiu do ônus que lhe competia, sendo de rigor a improcedência 

do pleito formulado. Isto posto, acolho parcialmente os pedidos formulados 

para: a) confirmar a tutela provisória deferida pela decisão que consta do 

evento 10344797; b) condenar a ré Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente qualificada nos autos, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), valor este que deve ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC a contar da presente data e juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo de 15% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º 

do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

fixado sem provocação do interessado, arquive-se. Havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, após as anotações pertinentes 

quanto a reclassificação do processo, proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 24 de Novembro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126874 Nr: 3520-40.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do 

NCPC.Transitada em julgado a presente sentença, aguarde-se em Cartório, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento do interessado, 

proceda-se na forma do art. 523 do NCPC. Caso contrário, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 29 de Janeiro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44586 Nr: 1029-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA 

SILVA, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Autos nº 1029-07.2008.811.0040 – Código: 44586.
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Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MÁRIO EDUARDO 

HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI 

em desfavor de AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Através do petitório de fl. 609, o executado informou a quitação do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

 Os exequentes manifestaram à fl. 614 requerendo a expedição de alvará 

de liberação e a extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61989 Nr: 5281-82.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos nº 5281-82.2010.811.0040 – Código nº: 61989.

Requerente: Banco do Brasil S/A.

Requerido: Alcir Favaretto

Requerido: Izelde Nespolo Favaretto

 Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida BANCO DO BRASIL S/A 

em desfavor de ALCIR FAVARETTO e IZELDE NESPOLO FAVARETTO, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo e pugnaram pela sua 

homologação, conforme petitório conjunto de fls. 114/117.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes BANCO DO BRASIL S/A, 

ALCIR FAVARETTO e IZELDE NESPOLO FAVARETTO (fls. 114/117), que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito, e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil.

 EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores penhorados às fls. 110/112.

 No mais, EXPEÇA-SE o necessário a baixa junto ao CRI.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada 

pelas partes.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, AO ARQUIVO, 

com as anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 4793-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA - ME, MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4793-88.2014.811.0040 Código Apolo: 113031.

 Vistos etc.

 Previamente a homologação do acordo de fls. 84/90, INTIMEM-SE as 

executadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos o 

contrato social da empresa INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA-ME.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de janeiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131124 Nr: 5939-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENJAMIN MAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5939-33.2015.811.0040 – Código nº: 131124.

Requerente: Guimarães Agrícola Ltda.

Requerido: Rafael Benjamin Mahl

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida GUIMARÃES 

AGRÍCOLA LTDA em desfavor de RAFAEL BENJAMIN MAHL, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial.

 Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo e pugnaram pela 

homologação do mesmo, conforme petitório conjunto de fls. 77/79.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, convém mencionar que embora o executado não se fizesse 

acompanhado de advogado quando da lavratura do termo de acordo, não 

há óbice a sua homologação, eis que se tratando de direito disponível, é 

dado às partes convencionar sem a presença do procurador, devendo a 

avença homologada.

 Assim, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA e RAFAEL 

BENJAMIN MAHL encartado às fls. 77/79, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, SUSPENDO a presente execução até o cumprimento 

integral da obrigação, em consonância com o disposto no art. 921, I c.c. 

art. 313, II, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 Declaro PUBLICADA com a entrega dos autos na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 182968 Nr: 10852-87.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI MARIANO DA 

SILVA DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos nº 10852-87.2017.811.0040 - Código Apolo: 182968.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que ausentes os requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 

919, § 1º do NCPC.

 DIGA o embargado no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2414-68.200.811.0040 – Código: 10650.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de citação editalícia do executado ADELOR CORDOVA 

DE BITENCOURT formulado às fls. 221/222, eis que o mesmo já foi 

devidamente citado, consoante se visualiza à fl. 36.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19476 Nr: 3630-59.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE MARCA CAMINHÕES LTDA, MARINES 

TIBES DE SOUZA, FRANCIELE ITATI KREUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - OAB:5346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3630-59.2003.811.0040 - Código Apolo: 19476.

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Banco do Brasil S/A 

em face de Grande Marca Caminhões, Marines Tibes de Souza e Franciele 

Itati Kreutz.

 Entre um ato e outro, aportou-se aos autos a petição de fls. 95-97 

subscrita pela sociedade de advogados Sandro Pissini e Marquesini que 

patrocinou a causa em favor do autor por certo período, a qual pugnou, 

em síntese, pela reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais 

existentes na proporção de 2/5 (dois quintos).

Pois bem, quanto ao pleito supracitado, necessário analisar os atos 

processuais praticados pelos advogados substituídos no decorrer do 

respectivo mandato. Nesta senda, verifica-se que quando da habilitação 

dos referidos advogados até sua substituição foram realizados os 

seguintes atos: pedido de dilação de prazo e retificação de representação 

processual fazendo constar os nomes dos mesmos (fl. 67); pedido de 

dilação de prazo (fl. 86); pedido de vistas dos autos fora do Cartório (fl. 

91).

 Assim, resta evidenciado que os procuradores se limitaram a requerer 

prorrogações de prazo, no entanto, nenhuma das manifestações acima 

indicadas promoveu o efetivo andamento processual, tampouco contribuiu 

para a solução do litígio.

Diante de todo exposto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 95-97.

Ademais, previamente a liberação do alvará de fl. 110, INTIMEM-SE os 

procuradores Luciana Decesaro Galeazzi e Jadir José Copetti Novaczyk a 

fim de que se manifestem quanto aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, uma vez que, em que pese o substabelecimento, 

realizaram diversos atos processuais, inclusive após a sentença.

IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 26 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95224 Nr: 7055-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13889/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7055-79.2012.811.0040 – Código Apolo: 95224.

 Vistos etc.

 Considerando que houve a conversão da ação de busca e apreensão em 

execução, eis que não foi localizado o bem descrito na exordial, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o pedido 

formulado à fl. 186.

 Decorrido o prazo sem manifestação, DEFIRO o arquivamento provisório 

dos autos, pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112211 Nr: 4146-93.2014.811.0040

 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: DPDEDMG, EdSF, EdSF, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4146-93.2014.811.0040 – Código: 112211

 Vistos etc.

 Ante o teor do petitório de fl. 121, INTIME-SE os requerentes para 

comparecerem à Defensoria Pública a fim de procederem a regularização 

processual, bem como informarem se possuem interesse no 

prosseguimento do feito, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.
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 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130267 Nr: 5476-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DO AMARAL LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE TOLEDO - 

OAB:154.789, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206339, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , ROBERTO 

GUENDA - OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5476-91.2015.811.0040-Código130267.Vistos etc. Em que pese 

a exequente tenha noticiado a composição amigável entre as partes, não 

trouxe aos autos o termo do acordo. Desta feita, INTIME-SE a requerente 

para, no prazo de 10(dez)dias,juntar aos autos os termos da avença. Em 

caso de inércia, desde já, DEFIRO o pedido de suspensão formulado ás 

fls. 92/93. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez)dias, advertindo-a que em caso de inércia o feito será extinto 

sem resolução de mérito.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Ás 

providências. Sorriso/MT.,26 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juiza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144357 Nr: 1049-17.2016.811.0040

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: SMB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, LUCAS ANTONIO BIMBATO - OAB:20.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1049-17.2016.811.0040 (Cod. 144357)

Vistos etc.

Ante a manifestação de fls. 68-69, bem como considerando ter restado 

demonstrado o cumprimento das disposições testamentárias, JULGO 

EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE competente 

alvará pugnado no item a de fl. 69.

Quanto ao item b, verifico que restou prejudicado sua análise ante a 

confecção do alvará à fl. 70.

No que se refere ao pedido de item c, nota-se que a expedição de alvará 

para fins de representação da de cujus pela testamenteira em demandas 

processuais é medida desnecessária, uma vez que na condição de 

herdeira e testamenteira, estando munida do respectivo termo de fl. 35, já 

possui legitimidade para tanto.

Por fim, cumpridas as determinações acima, ARQUIVEM-SE OS AUTOS 

com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Sorriso, 26 de Janeiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164120 Nr: 27-84.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO ALDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 

OAB:147000, CLAUDIA DE CARVALHO - OAB:73860, ERNESTO 

BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .A liminar para restabelecimento imediato do serviço de energia foi 

deferida, consoante se infere às fls. 91/94.Certidão positiva de citação e 

intimação da ré, fl. 105.A sessão de mediação restou infrutífera, fls. 

131/131verso.Em seguida, juntou-se contestação e documentos 

apresentados pela requerida, fls. 132/177.Intimada, a parte autora deixou 

de impugnar a defesa e documentos apresentados, consoante certidão de 

fl. 180.É o relato do necessário. Decido.Inexistindo preliminares a serem 

examinadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado.Em cumprimento ao disposto no 

art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos: regularidade da cobrança dos valores, suposta 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel; 

responsabilidade pela anormalidade, entre outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e o 

testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, haja vista que a relação 

em questão é tipicamente de consumo, sendo evidente a hipossuficiência 

técnica do autor frente à empresa-ré, inverto o ônus da prova em favor do 

autor, o que faço com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC.Sem 

prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de Março de 2018, às 16:30 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Registro 

que, caso a parte-ré tenha interesse na realização de prova pericial, 

deverá informar nos autos no prazo acima – 15 dias – a fim de que este 

Juízo nomeie o Expert, sob pena de preclusão.Intimem-se. Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178364 Nr: 8062-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO PIRES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 Autos n° 8062-33.2017.811.0040 – Código Apolo: 178364.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da decisão proferida pela Exma Relatora nos autos de 

Agravo de Instrumento nº 1013716-07.2017.8.11.0000.

 Em Juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50189 Nr: 480-60.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE COSTA, IRTON DEPPNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 
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CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SAUNER POSSE - 

OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, LUIZ 

PAULO PACIORNICK SCHULMAN - OAB:50.603 PR, RODRIGO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22918/PR

 . Decido.Inexistindo preliminares a serem examinadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado.Ante o teor da certidão lavrada à fl. 73, decreto a revelia da 

empresa-ré, nos termos do art. 344 do CPC.Entrementes, consigno que, no 

caso, não incide os efeitos da revelia (art. 348 do CPP), face a 

necessidade de se esclarecer os pontos controvertidos abaixo, sem 

prejuízo de outros que poderão ser sugeridos pelas partes no prazo de 

apresentação do rol de testemunhas.Seguem os pontos controvertidos: 

Cumprimento da avença pela requerida no que tange ao pagamento da 

segunda parcela; Comprometimento do plantio, bem como da lavoura; 

Perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual etc.No mais, 

haja vista que o processo já se encontra devidamente saneado, desde já 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 

2018, às 16:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, se requerido, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Por fim, pelas razões e 

fundamentos já alinhavados pela decisão inicial, mantenho o indeferimento 

do pedido de tutela de urgência, visto que a providência requerida 

somente terá condições de ser deferida após o esgotamento da instrução 

processual.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 29 de Janeiro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89484 Nr: 1079-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GUSTAVO COLOMBO, AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO JUNIOR, CLARA KUMIKO KOBAYASHE COLOMBO, 

ALVARO COLOMBO, MARCIA RIBEIRO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A

 Autos nº 1079-91.2012.811.0040 – Código: 89484.

Exequente: Agro Norte Produtos Agrícolas LTDA

Executados: Daniel Gustavo Colombo e Outros

 Vistos etc.

 Analisando os autos observo que as partes se compuseram 

amigavelmente, sendo que a minuta de acordo veio subscrita pelas partes, 

bem como por seus patronos.

 Entretanto, segunda consta da avença, o Sr. Augusto Agenor Colombo e 

a Sra. Neiva Therezinha Colombo subscreveram na condição de 

devedores solidários, contudo, embora conste como patrona a Dra. 

Adriana Lermen Bedin, não houve a juntada dos instrumentos de 

procuração.

 Assim, previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação 

das partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem a irregularidade 

acima apontada, sob pena de não ser homologado o acordo firmado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98476 Nr: 1038-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA SOUSA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, CRISTIANE 

MARIA DA SILVA - OAB:41587/DF, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1038-90.2013.811.0040 – Código Apolo: 98476

 Vistos etc.

 INDEFIRO a substituição processual, eis que até o momento não aportou 

aos autos o Termo de Cessão de Créditos mencionado no petitório de fls. 

69.

 Logo, resta prejudicado o pedido de fls. 69.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente, através do patrono, para requerer 

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

 Em caso de inércia, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Janeiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100879 Nr: 3687-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja 

vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo 

no valor de R$ 5.493,84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101108 Nr: 3941-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, EDUARDO JOSÉ MOURÃO MOREIRA - OAB:132545/MG, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, RAFAELLE OLIVEIRA 

NORONHA LUZ - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o requerente 

apresentou planilha de débito comprovando a liquidez do título executivo, 

além do veículo não ter sido apreendido, deve a ação ter sua classe 

alterada para execução de título extrajudicial.Pelo exposto, 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 
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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 do executado, 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).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 26 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104538 Nr: 7606-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMIR JOAO PASQUALI, ITACIR SANTO 

PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, JEFFERSON BUENO MACHADO - OAB:39400-PR, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7606-25.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE BERNARDES

PARTE RÉ: ZELMIR JOAO PASQUALI e ITACIR SANTO PASQUALI

CITANDO(A, S): ITACIR SANTO PASQUALI

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 467.582,14

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: O exequente celebrou Termo de Confissão de Dívida 

e Outras Avenças com os Executados (Devedor e Fiador), devidamente 

assinado pelos mesmos e testemunhas idôneas, caracterizando título 

executivo extrajudicial. Resultando sempre inúteis as tentativas de 

recebimento amigável dos Executados recorre o Exequente ao Poder 

Judiciário no sentido de ver seu direito satisfeito com o pagamento pelos 

Executados da importância demandada.

DESPACHO: “Vistos etc. Examinando os autos, verifico que razão cabe ao 

exequente, razão pela qual, cite-se por edital, conforme requerido. Às 

providências. Sorriso/MT., 06 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande. Juíza de Direito.”

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 31 de janeiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 .É o breve relato. Decido.De plano, determino a intimação do Espólio de 

Waldermar Selinger para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

cópia do termo de inventariante, sob pena de revelia.Sem prejuízo do 

acima determinado, tendo o requerido Waldecy Marinheiro da Silva 

apresentado duas defesas, haja vista que a contestação subscrita por 

profissional constituído foi protocolizada previamente a contestação 

subscrita pela DPE, de maneira que se operou a preclusão consumativa, 

determino o desentranhamento da segunda defesa (fls. 183 e ss) e 

documentos que a acompanham, mediante certidão nos autos.Por fim, 

colha-se o parecer do MPE, haja vista a incapacidade do autor.Cumpra-se 

COM PRIORIDADE, visto tratar-se de processo incluso na Meta do CNJ.Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119158 Nr: 9448-06.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9448-06.2014.811.0040 – Código: 119158.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de investigação de paternidade proposta por 

VALENTINA COPATTI, representada pela genitora VANESSA 

ALESSANDRA COPATTI, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

em desfavor de FELÍCIO PATAT, todos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de 08/12.

 Despacho inicial, fl. 13.

 Entre um ato e outro, a requerente informou que as partes se 

compuseram amigavelmente em outra demandada, pugnando pela extinção 

do feito. Na oportunidade, encartou aos autos os documentos de fls. 

57/62.

 Instado a se manifestar, o Parquet opinou favoravelmente a extinção do 

feito (fl. 71).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. In casu, restou evidenciada a perda superveniente do objeto da 

demanda, haja vista que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos do procedimento n. 89255 que tramitou perante o CEJUSC local, o 

qual já foi devidamente homologado, conforme se visualiza pelos 

documentos de fls. 57/62.

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 SEM CUSTAS, eis que as partes são beneficiárias da AJG. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADO EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119985 Nr: 1546-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:78508

 Autos n° 1546-02.2014.811.0040 – Código Apolo: 119985.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da decisão proferida pela Exma Relatora nos autos de 

Agravo de Instrumento nº 1000581-88.2018.8.11.0000.

 Em Juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Segunda Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125965 Nr: 2988-66.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFMDS, ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA em 

desfavor de ALICE FÁTIMA MADALENA DA SILVA e OSVALDO DA 

SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte, REVOGO a liminar de arresto deferida 

às fls. 49/50.CUSTAS, se houver, pela requerente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT., 31 de Janeiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127696 Nr: 4025-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4025-31.2015.811.0040

 ESPÉCIE: 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: JONAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

PARTE RÉ: PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS METÁLICAS E 

PRE-MOLDADOS LTDA

CITANDO(A, S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS METÁLICAS E 

PRE-MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 05.729.096/0001-47

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

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: A requerente é credora da requerida no valor de R$ 

15.000,00 representado pelo cheque nº UA-001006 do Banco Itaú, 

Agência 6571, Conta Corrente 05111-6. O referido documento foi 

apresentado para pagamento, contudo foi devolvido em 30/06/2011 por 

motivo alínea 11 (sem previsão de fundos). O pagamento estava previsto 

para o dia 30/06/2011, contudo não ocorreu, perdurando a inadimplência 

até os dias atuais. Buscando a solução do litígio de forma amigável a 

Requerente entrou em contato por diversas vezes com a Requerida 

informando da pendência e solicitando o adimplemento da obrigação, 

porém todas as tentativas foram infrutíferas.

 DESPACHO: “Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação foram 

feitas em endereço diverso do informado na inicial, determino nova 

tentativa por carta, no endereço constante de fl. 05. Não sendo localizada 

a empresa requerida, desde já DETERMINO seja SOLICITADO via online, 

através do convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado junto 

aos órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o item anterior restar 

frutífera, CITE-SE a requerida, expedindo-se o necessário. Restando 

infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia da requerida, em 

consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 

de fevereiro de 2016. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande. Juíza 

de Direito.”

 Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 31 de janeiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131084 Nr: 5911-65.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, 

ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Ante o exposto, nos termos analógicos do art. 915 c/c o inc. I do art. 918, 

ambos do CPC, ACOLHO a preliminar de intempestividade dos embargos, 

razão por que, DECLARO EXTINTO o presente feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.Condeno o embargante 

ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, pelo que 

arbitro estes, eqüitativamente, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos 

do § 4º do art. 20 do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se estes autos 

e junte-se cópia desta sentença aos autos de execução em 

apenso.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT., 31 de Janeiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136165 Nr: 8565-25.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA VEDANA MOREIRA - 

OAB:21660/O, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058, Willian Pablo Carboni 

da Silva - OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 

8.911/MT

 É o breve relato. Decido.Situando a questão, narra o autor que em 

21/07/2014 adquiriu da empresa-ré um trator agrícola MF 4203, ano 

2014/14, série 4283389751, marca Massey Fergusson, Zero Km, todavia, 

após pouco tempo de uso, o maquinário parou de funcionar. Segue 

dizendo que mesmo estando no período de garantia, foi obrigado a efetuar 

gastos com os reparos do trator. Por essas razões, postula a restituição 
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do valor pago, bem como a condenação da ré ao pagamento de 

indenização pelos danos materiais e morais.De outro norte, ao contestar a 

presente ação, a ré alega preliminarmente a conexão do presente 

processo com os autos de nº 0012667.53.2016.8.11.0041, cód. 110556 

que tramita perante a Comarca de Cuiabá, consistente em ação de 

indenização por danos materiais e morais promovida pelo autor em face de 

AGCO do Brasil Com. e Ind. Ltda.Com efeito, analisando a narrativa fática 

que consta de ambas as ações manejadas, verifica-se claramente a 

conexão de ambos os processos, diante da inegável possibilidade de 

julgamentos contraditórios.Entretanto, haja vista a entrada em vigor do 

novo Código de Processo Civil, o qual sem seu art. 43 prevê que a 

competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da 

inicial, certo é que, no caso em tela, a prevenção recai sobre este Juízo e 

não sobre o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.Portanto, tendo a ação 

perante este Juízo sido distribuída previamente a ação ajuizada perante o 

Juízo da Comarca de Cuiabá, acolho a tese de conexão, todavia, avoco os 

autos de nº 0012667.53.2016.8.11.0041 (Cod. 1105256) em trâmite pela 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, face a prevenção deste Juízo nos 

termos da nova sistemática do CPC.Isto posto, após decorrido o prazo 

recursal em relação a presente decisão, certifique-se e oficie-se ao Juízo 

suso solicitando a remessa daquelas autos, procedendo-se, 

oportunamente o devido apensamento e conclusão dos processos.Às 

providências.Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 11354-94.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BARROS, MARCIA HAHN BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O

 DELIBERAÇÃO

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. Homologo a 

desistência manifestada pela embargada para que surta os efeitos de 

legalidade. Encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos às 

partes, primeiro autora e após requerida para apresentação de seus 

memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141920 Nr: 11578-32.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, MARCOS FAVARETTO 

RIBEIRO - OAB:34714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB: DF 1739-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Para tanto, nomeio ALDO NUSS, perito(a) devidamente cadastrado(a) no 

Banco de Peritos do TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser 

intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito(a) (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC).Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC.Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se a parte autora (art. 95, 

do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, 

consistindo a perícia na análise das relações negociais realizadas entre 

as partes, bem como se houve a entrega dos produtos correlacionados a 

tais negociações.Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) 

a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes.Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC), voltando-me 

conclusos para eventual designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário for, neste momento obstada, tendo em vista o 

disposto no art. 477, do NCPC.Às providências.Sorriso/MT, 26 de Janeiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143891 Nr: 759-02.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JDSO, HDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por HELOYSE DOS SANTOS CAMPELO proposta por 

JOSELIA DOS SANTOS OLIVEIRA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de ANTONIO CAMPELO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.SEM CUSTAS, eis que a parte autora é 

beneficiária da AJG. PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara.DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 31 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184184 Nr: 287-30.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANIE AGUILERA DE MELO GASOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZEU TORAL CASTILHO 

JUNIOR - OAB:20.684/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauce Maria Medeiros - 

OAB:

 Autos nº 287-30.2018.811.0040 Código. 184184

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 28 de Março de 

2018, às 15h00min.

 INTIMEM-SE todos.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183059 Nr: 10915-15.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

- OAB:13.539/MT

 Autos nº 10915-15.2017.811.0040 Código. 183059

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 28 de Março de 

2018, às 16h00min.
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 INTIMEM-SE todos.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85411 Nr: 4750-59.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito 

tendo em vista que o prazo de suspensão requerido às fls. 178/179, já 

transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126086 Nr: 3065-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA HANAUER DAMIANE - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 5849-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON CARLOS GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI DE BRITO, JULIO CESAR MALAQUIAS 

MESQUITA, WILLAM JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS, 

DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA SILVA, ADRIELLE CARLA DE 

BRITO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a r. senteça de fls. 76/77, transitou em julgado 

tendo em vista que a intimação dos autores se deu em data de 01/12/2016, 

via DJE, BEM COMO a intimação do NPJ, curador dos Requeridos, se deu 

em data de 14/02/2017, através de carga dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101108 Nr: 3941-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, EDUARDO JOSÉ MOURÃO MOREIRA - OAB:132545/MG, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, RAFAELLE OLIVEIRA 

NORONHA LUZ - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 11354-94.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BARROS, MARCIA HAHN BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Autora 

e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 dias, iniciando-se pela parte 

autora, apresentarem memoriais finais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000426-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DE OLIVEIRA MORAES (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que , tendo em vista que a 

correspondência enviada à parte requerida retornou com a observação: 

"não procurado", impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerente, através de seu advogado, para efetuar o pagamento devido 

pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a respectiva guia de 

pagamento no site do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se 

posteriormente o comprovante de depósito nos autos ou requeira o que 

entender de direito. Sorriso, 01 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003609-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO ANTONIO MARIN (EXECUTADO)

REGINA MARIA DOBROWOLSKI MARIN (EXECUTADO)

LUCYANO WAGNER MARIN (EXECUTADO)

IRACY ELZA MARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADO AOS AUTOS.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138863 Nr: 10061-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDGFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILT-E, CFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao recolhimento da diligência pela 

parte.

Em caso negativo, REITERE-SE a intimação, pela derradeira vez, para que 

a requerente cumpra o que determinado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção anômala do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25742 Nr: 327-66.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARRILLO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

RENATA DE SOUZA POLETTI - OAB:33557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59978 Nr: 3276-87.2010.811.0040

 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: FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 15h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Ressalto que quanto às testemunhas, vigora o art.465 

NCPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94750 Nr: 6512-76.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HARKA SIRORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110208 Nr: 2447-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOCELI SIMAO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Requereu a parte exequente a penhora, registro e avaliação dos imóveis 

pertencentes a parte executada, indicado às fls. 44.

Diante disso, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos a certidão da 

matrícula atualizada do imóvel para que a penhora possa ser feita 

mediante termo nos autos, nos termos do art. 834, do CPC.

Consigne-se que o registro da penhora, após efetivada, é ônus do próprio 

exequente, nos termos art. 844 do CPC

INTIME-SE O EXECUTADO (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, se 

casado for (art. 842 do CPC), oportunidade em que o executado poderá, 

querendo, apresentar embargos, bem como expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO.

Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE 

em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, 

por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182993 Nr: 10870-11.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A, CBL 
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CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDERON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:3659 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4052 Nr: 1096-21.1998.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO URIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:PR - 15.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Vistos, e etc.

Ante o requerimento da parte autora (fl. 391), nos termos do art. 921, §1º, 

do CPC, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano e, 

consequente, remessa do mesmo ao arquivo provisório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30951 Nr: 168-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LISBOA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GOMES SOARES, JERLAINE ALVES 

NASCIMENTO, MARIA SALVANI DE SOUSA, ANTONIO FILHO DE SOUZA 

SILVA, ANTONIO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 15h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Ressalto que quanto às testemunhas, vigora o art.465 

NCPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 2125-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN, ELCIO TORRESAN, ROSELI 

FÁTIMA GAUZE TORRESAN, DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES 

KOEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 Vistos, e etc.

Às fls. 284-287 as partes noticiaram a celebração de acordo, postulando 

pela homologação do mesmo.

Em seguida, a parte exequente comunicou o pagamento integral do acordo 

entabulado (fl. 288).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48871 Nr: 5745-77.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Tendo em vista que a parte autora fora devidamente intimada e não se 

manifestou, INTIMO a parte ré a requerer o que enteder de direito, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57155 Nr: 996-46.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO LISBOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 15h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Ressalto que quanto às testemunhas, vigora o art.465 

NCPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89982 Nr: 1607-28.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. DELGADO PEREIRA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LUIZ GOMES 

JÚNIOR - OAB:42.005/PR, MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO - 

OAB:11514/PR

 Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109349 Nr: 1717-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, instruir o pedido de 

cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 524, do CPC, sob pena 

de indeferimento do pedido e arquivamento do feito.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121345 Nr: 10057-86.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANA VIANNA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado com baixa no relatório 

estatístico e sem baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35551 Nr: 4699-24.2006.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR TIRITAN, ELCIO TORRESAN, ROSELI FÁTIMA 

GAUZE TORRESAN, DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Vistos, e etc.

Às fls. 285-286 a autora requereu o julgamento do mérito com fulcro no 

art. 487, III, “c”, do CPC.

É o relatório. Decido.

Considerando que a autora renunciou a pretensão inicial, com fundamento 

no artigo 487, III, “c”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas e honorários na forma do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36102 Nr: 5195-53.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR TIRITAN, ELCIO TORRESAN, ROSELI FÁTIMA 

GAUZE TORRESAN, DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Vistos, e etc.

Às fls. 316-317 a autora requereu o julgamento do mérito com fulcro no 

art. 487, III, “c”, do CPC.

É o relatório. Decido.

Considerando que a autora renunciou a pretensão inicial, com fundamento 

no artigo 487, III, “c”, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas e honorários na forma do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 488-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos, e etc.Considerando que transcorreu o prazo sem a entrega da 

coisa, requerendo o autor a conversão da obrigação de entrega de coisa 

para quantia certa; e considerando que, nos termos do art. 499, do CPC, 

"A obrigação somente se converterá em perdas e danos SE O AUTOR O 

REQUERER ou se IMPOSSÍVEL A TUTELA ESPECÍFICA ou a obtenção do 

resultado prático correspondente", DEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO 

PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.Cite-se a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, art. 831, ambos do CPC/2015).Fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal 

verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no 

prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, § 1º, do 

CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47616 Nr: 4583-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, LIDIA JUDITA 

DAMIANI, CASSIANO LUIZ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 [...]."Requereu a parte exequente a penhora, registro e avaliação de 

imóvel pertencente a parte executada, indicado à fl. 108.Defiro a penhora 

do imóvel retro indicado (matrículas nº 600, 2180 e 7165 – fls. 77-78), 

porém, condicionada a apresentação de inteiro teor atualizada dos 

imóveis, portanto, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos a certidão 

da matrícula atualizada do imóvel para que a penhora possa ser feita 

mediante termo nos autos, nos termos do art. 834, do CPC.Consigne-se 

que o registro da penhora, após efetivada, é ônus do próprio exequente, 

nos termos art. 844 do CPCINTIME-SE O EXECUTADO (artigo 841), 

juntamente com seu cônjuge, se casado for (art. 842 do CPC), 

oportunidade em que o executado poderá, querendo, apresentar 

embargos, bem como expeça-se mandado de AVALIAÇÃO.Mesmo em 

caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias.Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). [...]Intime-se.Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86459 Nr: 5901-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI, DIVINA 

MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Código Apolo nº: 86459

Vistos, etc.

Às fls. 154/156, os devedores informaram a inexistência de bens a indicar 

a penhora, bem como suscitaram a prescrição intercorrente.

Contudo, verifico que não incide, in casu, o referido instituto extintivo.

Tratando-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em 

cédula de crédito rural, tem-se que a prescrição aplicável é a trienal, 

prevista no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil [TJ-DF - APC: 

20000510021460 DF 0000505-10.2000.8.07.0005, Relator: TEÓFILO 

CAETANO, Data de Julgamento: 26/02/2014, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2014 . Pág.: 58].

Ocorre que o referido instituto tem como pressuposto, além do decurso do 

prazo legalmente previsto, a inércia do titular do direito, circunstância não 

verificada na hipótese. Com efeito, extrai-se dos autos que desde o 

ajuizamento da pretensão executiva, o credor impulsiona o feito no sentido 

de obter a satisfação do crédito, não havendo falar em inércia ou omissão, 

motivo pelo qual não incide a prescrição alegada.

Assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão 

executória.

INTIMEM-SE, devendo o credor dar impulso ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90700 Nr: 2340-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DFH, DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ANGELICA GARCIA 

PEDREIRO GALVAGNI - OAB:14060

 Vistos, e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, portanto, nos termos 

do art. 528, do CPC, CITE-SE o executado no endereço declinado nos 

autos para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso referente aos meses e valores indicados no 

pedido, bem como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 

323, art. 528, §7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), 

ou ainda, ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC).

Consigne que a quantia deverá ser depositada diretamente em conta 

corrente da genitora da exequente, informada na inicial, de tudo 

informando a este Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 3481-48.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KLIMEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador via 

DJE, para que junte aos autos a certidão de óbito do de cujus, 

comprovando a informação, no prazo de 10 (dez) dias, para, 

posteriormente proceder a habilitação, sob pena de extinção do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93961 Nr: 5601-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE 

FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 É o breve relato. DECIDO. Como é cediço, a exceção de 

pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente 

admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo 

cabimento quanto veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis 

de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, 

dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No 

caso em tela, o tema arguido na exceção é de ordem pública, ao passo 

que o seu exame prescinde de dilação probatória. Contudo, a tese não 

prospera. Isso porque, tratando-se de execução lastreada em cédula de 

crédito rural, tem-se que o termo inicial do prazo prescricional é a data do 

vencimento estabelecida no título, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei 

nº 167/67 c/c a LUG (Lei Uniforme de Genebra) e artigo 206, § 3º, VIII, do 

Código Civil, sendo desinfluente o eventual vencimento antecipado da 

dívida. Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência (grifei): No caso 

em tela, a data de vencimento indicada no título é 15/06/2011, ao passo 

que a execução foi ajuizada em 29/6/2012, não incidindo, portanto, a 

prescrição trienal. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. INTIMEM-SE, devendo o exequente dar impulso ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96798 Nr: 8777-51.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419

 Acrescente-se, ademais, que é firme a jurisprudência do e. STJ no 

sentido de que“O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 

[EDcl-MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Conv.)1ª Seção, DJe 

15/06/2016]. Por conseguinte, incumbe aos embargantes recorrerem 

adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem 

presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. 

INTIMEM-SE. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100049 Nr: 2757-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 Vistos, etc.

Manifeste-se o requerido acerca dos documentos de fls. 342 e ss. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144842 Nr: 3698-52.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como recolher taxa e custas judiciais, sob 

pena de indeferimento e extinção.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182874 Nr: 10792-17.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRÉ CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI, WOLNEY 

SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:22.905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 3697-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO PAULO CHINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 3697-04.2015.811.0040, 

Protocolo 127099, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127583 Nr: 3960-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846-SP, VERONICA MAJARÃO JANÇANTI - 

OAB:295.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 3960-36.2015.811.0040, 

Protocolo 127583, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51380 Nr: 1621-17.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA, EVA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLER MARQUES 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 1621-17.2009.811.0040, Protocolo 

51380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184290 Nr: 370-46.2018.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, JOSEANE 

PEREIRA DE SOUSA, MAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA IANE MENEZES DE 

AGUIAR - OAB:16.942/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 370-46.2018.811.0040

Código nº: 184290.

Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar e Guarda 

provisória proposta por Ana Paula Ferreira dos Santos e Joseane Pereira 

de Sousa, em favor da criança Maria Aparecida Ferreira dos Santos.

Inicialmente, INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial, a 

fim de regularizar o polo passivo da demanda, devendo indicar e qualificar 

a genitora como demandada, nos termos do artigo 321 e 319, II, ambos do 

CPC.

 Após, voltem-se conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125345 Nr: 2612-80.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO PAULO CHINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2612-80.2015.811.0040, 

Protocolo 125345, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138676 Nr: 9987-35.2015.811.0040

 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: DPDEDMG, MNRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA FERREITA 

DAMACENO PEDROSA, para devolução dos autos nº 

9987-35.2015.811.0040, Protocolo 138676, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129760 Nr: 5220-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAX CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIZ 

GOBBI, para devolução dos autos nº 5220-51.2015.811.0040, Protocolo 

129760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145145 Nr: 1497-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SÉRGIO TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548, 

RACHEL FERREIRA ARAÚJO TUCUNDUVA - OAB:OAB/SP 66.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 1497-87.2016.811.0040, Protocolo 

145145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91950 Nr: 3809-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, LEONIR SAUER, NEUSA ROSSATO SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PUTEN OLIVEIRA - 

OAB:41981/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 16h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 6974-33.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, 

LEONIR SAUER, NEUSA ROSSATO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PUTEN OLIVEIRA - 

OAB:41981/RS

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 16h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1875-58.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNATHAN WILLIAN CONSTANTINO - menor, 

PAULO GERALDO VATTOS, ANTÔNIO SEBASTIÃO CONSTANTINO, 

SILMÉIA APARECIDA L. CONSTANTINO, MARINETE DE FÁTIMA IGNÁCIO 

VATTOS, CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JR - OAB:141.826-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, CELITO LILIANO BERNADI - 

OAB:MT/ 7008-A, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, EDGARD PEREIRA 

VENERANDA - OAB:30629/MG, HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:209896/SP, PAULO ROGÉRIO DE SOZA MILLÉO - OAB:MT/6110, 

SERGIO GUARESI DO SANTOS - OAB:MT/6112-A

 INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS ANTONIO SEBASTIÃO COSNTANTINO E 

SILMÉIA APARECIDA L. CONSTATINO PARA JUNTAREM AOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAS COMO 

DETERMINADO EM SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 7210-19.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO PAULA DE FREITAS, VALQUIRIA ODETE 

MAGIER FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE NARDI BAATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço da requerida.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152846 Nr: 5346-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS, EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação em gabinete, para o dia 27/03/2018 às 14h, 

motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e 

horário no Gabinete da Segunda Vara Cível na Comarca de Sorriso/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175775 Nr: 6543-23.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação em gabinete, para o dia 27/03/2018 às 14h, 

motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e 

horário no Gabinete da Segunda Vara Cível na Comarca de Sorriso/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 7189-43.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RIBEIRO, DELÉSIO ANTONIO 

BAVARESCO, JOSEFINA INES BAVARESCO, EVANDRO LUCAS 

MACHADO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os autos, Intimando a parte requerida para recolher a guia de 

Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos 

autos para a citação do denunciado à lide, conforme peticionamento às 

fls.179/180.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 7189-43.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RIBEIRO, DELÉSIO ANTONIO 

BAVARESCO, JOSEFINA INES BAVARESCO, EVANDRO LUCAS 

MACHADO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 16h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94321 Nr: 6048-52.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação em gabinete, para o dia 27/03/2018 às 14h, 

motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e 

horário no Gabinete da Segunda Vara Cível na Comarca de Sorriso/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101874 Nr: 4787-18.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PASIEVITCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Certidão de fl.54, impulsiono os autos INTIMANDO a 

parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105313 Nr: 8385-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ROSSI, RAIMUNDO DE ROSSI, 

FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, 

JUVENIA GOMES MARQUESAN DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, MARTA 

BORDIN DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, MARIANGELA RITA 

MARQUES DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para expedição dos mandados para Audiência de Conciliação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111333 Nr: 3402-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- Empresa União Cascavel de 

Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789

 Vistos, e etc.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 274 de 756



Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134229 Nr: 7585-78.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTROLSOFT ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 09h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca de Sorriso/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140707 Nr: 10952-13.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 09h30, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS MARI AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO NASCMENTO BORSTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000006-57.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARIA DO 

NASCMENTO BORSTEL VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. É cediço que, em ações desta 

natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, EMENDE a inicial para proceder juntada do 

comprovante da taxa e custas judiciais, e, em sendo o caso, promover a 

complementação ao recolhimento das mesmas, sob pena de indeferimento 

e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AGOSTINHO DE BORTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA NARA ZORDAN (EXECUTADO)

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005027-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNE LEANDRO COSTA CURTA NUNES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004142-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON FRIDRICH KOELLN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça 

complementar, conforme certidão retro, devendo, para tanto, nos termos 

do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos. Ainda, intimo o autor a requerer o que de direito, diante da certidão 

negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001536-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLENE DA SILVA SOUSA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Processo nº 1000227-74.2017.8.11.0040 

Polo Ativo: Simbiose - Ind. e Com. de Fertilizantes e Insumos Microb. Ltda 

Polo Passivo: Juliano Muraro e outro Certifico que, em cumprimento ao r. 

mandado ID do documento 9773561, 2ª via, de ordem do MM. Juiz de 

Direito desta Vara da Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos supra 

descritos, dirigi-me até o(s) endereço(s) indicado(s), não localizando bens 

da devedora para a penhora, devolvo o presente em cartório para que a 

credora indique bens que deseja sejam penhorados e a sua localização, 

bem como, providencie o pagamento das custas de diligência cotadas, id 

9999503, e ainda, das diligências para a penhora de bens do executado. 

O referido é verdade e dou fé. Sorriso, 14 de dezembro de 2017. 

Vanderlei Inácio Engel Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47969 Nr: 4901-30.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 26, e, com fundamento 

no artigo 66 da Lei nº 4.728/65, no Decreto-Lei n.º 911/69, e artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial para o fim de consolidar 

definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

SUZUKI 125 EM YES, 2008, PRETA, placa 0000 e chassi 

9CDNF41LJ8M200441, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno 

definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do 

saldo remanescente em caso de venda do bem. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 6050-61.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Decreto-Lei 911/69, 

tendo a liminar sido deferida às fls. 44 dos autos. Ocorre, entretanto, que 

o bem em questão não foi localizado e tampouco a parte requerida foi 

encontrada para citação pessoal.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 123) quanto pessoalmente 

(fls. 126/127 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Providencie a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 8931-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LAUTERIA DE SANTANA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 
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RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96945 Nr: 8939-46.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERILDE BARBIZAN MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERILDE BARBIZAN MENEGON, Cpf: 

85011703991, Rg: 13-R2.450.896, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. 

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$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Protesto e anotação junto ao Cartório Distribuidor..

 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, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso, 25 de setembro de 2017

Eliana Pandolfo Martini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 5112-03.2007.811.0040

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMELOS MICROCERVEJARIA 

GASTRONOMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 9:30 horas, para realização 

da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148772 Nr: 3469-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORGEN TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:40787

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO SANTANDER S/A em 

face de GORGEN TRANSPORTES LTDA – EPP, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

ação monitória até o cumprimento integral do acordo, nos termos dos 

artigos 313, II e 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte reclamante, via DJe, 

para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, 

advertindo-a de que a inércia será interpretada tacitamente como quitação 

do débito, autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002051-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MALAQUIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDES DOS SANTOS OAB - 013.192.461-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito em Substituição Legal Dr. Glauber 

L ing ia rd i  S t rach i c i n i  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1002051-68.2017.8.11.0040 Valor causa: R$ 49.859,16 Tipo: Cível 

Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: MARIA MALAQUIAS DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: EUDES DOS SANTOS INVENTARIADO: 

EDIMAR DOS SANTOS FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

da existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta 

da petição inicial e das primeiras declarações a seguir transcrita em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

Resumo da Inicial: DO AUTOR DA HERANÇA Edimar dos Santos, nos 

termos da certidão de óbito anexa, faleceu aos 32 anos de idade, no dia 

29 de novembro de 2014. Embora não tenha deixado testamento, nem 

qualquer ato de última vontade, deixou um único bem a inventariar. O de 

cujus não deixou convivente, tampouco filhos, tendo somente uma única 

herdeira necessária, sua genitora, ora autora da presente ação. – DO 

INVENTARIANTE Com fulcro no artigo 660, inciso I, do Código de Processo 

Civil, como é a única herdeira do falecido, requer desde já sua nomeação 

como inventariante, sendo representada neste ato por seus procurador 

Eudes dos Santos, devidamente qualificado no preambulo desta ação. - 

DO BEM DO ESPÓLIO O de cujus deixou um único bem a inventariar: - Um 

terreno urbano localizado no Loteamento São Mateus, nº. 15, Quadra 92, 

Várzea Grande, MT, onde encontra-se edificado uma casa em alvenaria. - 

DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS Como dito alhures, o de cujus não 

possuía cônjuge, tampouco descendentes, assim, deixou como herdeira 

necessária, somente sua genitora, ora ascendente, a autora: - Maria 

Malaquias dos Santos, brasileira, casada, lavradora, portadora do RG nº. 

017799292001-7 SSP/MA, inscrita no CPF sob nº. 002.569.463-45, 

residente e domiciliada na Rua Principal, s/n, Povoado Vila Nova, Santa 

Inês, MA. DA PARTILHA DOS BENS- A herdeira Maria Malaquias dos 

Santos, ficará com o único bem do falecido, tendo em vista este, não 

possuir, outros herdeiros necessários. - DO IMPOSTO CAUSA MORTIS: O 

Imposto Causa Mortis e Doação – ITCMD – não se aplica ao caso em 

comento, eis que o valor do único bem do espólio não ultrapassa 1.000,00 

(mil) salários mínimos. O valor do imóvel em apreço, alcança o valor de R$ 

49.859,16 (quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e 

dezesseis centavos). Despacho/Decisão: VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. NOMEIO a requerente MARIA MALAQUIAS 

DOS SANTOS, representada por seu procurador Eudes dos Santos, como 

inventariante, dispensando-a de prestar compromisso, na forma do art. 

660 do NCPC. CITEM-SE as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como o Ministério Público e eventuais interessados, estes 

últimos por edital com prazo de vinte (20) dias, certificando o transcurso 

do prazo com ou sem manifestação. Não havendo impugnações, 

INTIME-SE a inventariante para providenciar o recolhimento do ITCD na via 
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administrativa e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 dias. Após, 

conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal em 

Substituição Lega. 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, 

Cleusa Teresinha da Silva, Técnica Judiciária, digitei. SORRISO, 1 de 

fevereiro de 2018. CLEUSA TERESINHA DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( 66 ) 

3545-8400

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005543-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AUGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRONTELI (INVENTARIADO)

ROBSON FRONTELI (INVENTARIADO)

ARMANDO SERGIO FRONTELI (INVENTARIADO)

MARIA DA SILVA MARCELINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz de Direito em Substituição LegalDr. Glauber 

L ing ia rd i  S t rach i c i n i  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1005543-68.2017.8.11.0040 Valor causa: R$ 50.000,00 Tipo: Cível 

Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: ANDERSON AUGUSTINHO DA 

SILVA INVENTARIADO: MARIA DA SILVA MARCELINO, EDSON FRONTELI, 

ROBSON FRONTELI, ARMANDO SERGIO FRONTELI Finalidade: 

CITARTERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. Resumo da Inicial: DA AUTORA 

DA HERANÇA A sra. Maria da Silva Marcelino, era brasileira, convivente, 

aposentada, portadora do RG nº5.508.998-1 SSP/PR e CPF 

nº790.357.289-04, residia na Rua Guaíba, nº 343, Nova Aliança I, 

Sorriso-MT, e faleceu no Hospital Regional deste município de Sorriso – 

MT, aos 64 anos de idade, no dia 31 de agosto de 2013, sem deixar 

testamento. A falecida deixou 04 herdeiros, abaixo qualificados, e convivia 

sob os moldes da união estável com o sr. Armando Frontelli, há 36 anos. 

DOS HERDEIROS A autora da herança deixara os seguintes herdeiros: 1) 

Anderson Augustinho da Silva, ora autor, residente na Rua São Vicente 

de Paula, Quadra 03, Casa 27, Bairro São Francisco, Sorriso-MT; 2) Edson 

Fronteli, residente na Quadra 19, Casa 30, Residencial Mário Raiter, 

Sorriso-MT; 3) Robson Fronteli, residente na Quadra 31, Casa 23, (Rua 07 

de setembro), Bairro Mário Raiter, Sorriso-MT; 4) Armando Sérgio Fronteli, 

Rua Manoel Rodrigues de Sousa, nº12, Nova Monte Verde, Sorriso-MT 

DOS BENS O espólio é composto pelo seguinte bem: 1) Direito pessoal 

sobre bem imóvel urbano n.º 14 da Quadra 04, do Loteamento Nova 

Aliança, cidade de Sorriso-MT, com área total de 250,00m2, avaliado em 

aproximadamente R$ 50.000,00. Conforme se verifica nos documentos 

anexos, o referido imóvel foi entregue pela Prefeitura Municipal de 

Sorriso-MT à sra. Maria da Silva Marcelino (de cujus) no dia 27/07/2010 

(termo de recebimento de imóvel anexo), através do programa “Minha 

Casa Meu Sorriso”.DA PARTILHA Tanto a meação quanto a partilha 

deverão ser realizadas de acordo com a ordem de vocação hereditária, 

consoante disposto no artigo 1.829 do CC, uma vez que, recentemente, o 

STF declarou inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1.790 do CC, devendo 

ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 

do Código Civil. Desta forma, ao companheiro, sr. Armando Fronteli caberá 

apenas à meação, equivalente à 50% do bem, sendo os outros 50% 

partilhados entre os quatro filhos/herdeiros acima descritos, na proporção 

de 12,50% para cada um. Despacho/Decisão: Numero do Processo: 

1005543-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDERSON AUGUSTINHO DA 

SILVA INVENTARIADO: MARIA DA SILVA MARCELINO, EDSON FRONTELI, 

ROBSON FRONTELI, ARMANDO SERGIO FRONTELI VISTOS. 1 - Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2 - Recebo os autos. 

Nomeio como inventariante dos bens deixados por MARIA DA SILVA 

MARCELINO o requerente ANDERSON AUGUSTINHO DA SILVA, o qual 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes. 3 - Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 4 - 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 5 - 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 6 - Se concordes, ao 

cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito em Substituição legal. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da Silva, Técnica Judiciária, digitei. SORRISO, 

30 de janeiro de 2018. CLEUSA TERESINHA DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004470-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA SOFIA HAHN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANDERSON HAHN HOPPE (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE HAHN (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito em Substituição Legal Dr. Glauber 

L ing ia rd i  S t rach i c i n i  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1004470-61.2017.8.11.0040 Valor causa: R$ 46.756,50 Tipo: Cível 

Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: GRASIELE HAHN HOPPE 

PEREIRA INVENTARIADO: TERESA SOFIA HAHN FINALIDADE: CITAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

INVENTÁRIO na forma de Arrolamento dos bens deixados por TERESA 

SOFIA HAHN, falecida no dia 17/07/2017, que era portadora do RG nº. 

2849411-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 354.755.950-20, pelos fatos 

e fundamentos a seguir articulados: DOS FATOS A sra. Teresa Sofia 

Hahn faleceu, sem deixar testamento, no dia 17 de julho do ano de 2017, 

no Hospital Regional de Sorriso /MT (certidão de óbito anexa). A falecida 

era divorciada e seu último domicílio foi na Rua Santa Ágata, nº. 573, 

quadra 12, lote 17, Residencial Santa Maria I, Sorriso/MT. DOS HERDEIROS 

A falecida tem como herdeiros 03 (três) filhos, sendo eles: - a autora 

GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA, brasileira, casada, do lar, portadora da 

carteira de identidade RG nº. 2709134-1 SESP/MT, inscrita no CPF sob o 

nº. 067.546.469-26, não possui endereço eletrônico, residente e 

domiciliada na Rua Santa Ágata, nº. 573, quadra 12, lote 17, Residencial 

Santa Maria I, Sorriso/MT, com telefone (66)9.9624-5318; - ANDERSON 

HAHN HOPPE, brasileiro, casado, operador oficial, portador da carteira de 

identidade RG nº. 8.439.433-5 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 008.428.219-37, 

residente e domiciliado na Rua Leonório Giachio Magnani, nº. 63, Centro, 

Pranchita/PR; - JAQUELINE HAHN, brasileira, solteira, portadora da carteira 

de trabalho nº. 2505149, série 0040, MTE-RS, inscrita no CPF nº. 

743.659.320-04, residente e domiciliada na Rua Buenos Aires, nº. 295, 

Bairro São Luiz Gonzaga, Passo Fundo/RS. DO ÚNICO BEM DO ESPÓLIO 

Por ocasião de seu falecimento, a sra. Teresa Sofia Hahn, deixou o 

seguinte bem a inventariar: - Imóvel registrado sob a matrícula nº. 39.942, 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, constituído pelo 

lote urbano nº 17 da quadra nº 12, do Loteamento Residencial Santa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 278 de 756



Maria, na cidade de Sorriso/MT, com área de 238,41m², sob o qual 

encontra-se edificado um imóvel em alvenaria com 37,32m², avaliado em 

R$46.756,50 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reis e 

cinquenta centavos), conforme comprovam o contrato de compra e venda 

do Programa Minha Casa Minha Vida e a cópia da matrícula do imóvel 

anexos. DO PLANO DE PARTILHA No que tange à partilha do único bem 

pertencente ao espólio, informa que já foi pactuado entre os filhos 

herdeiros que o mesmo ficará em sua integralidade para a autora, eis que 

os filhos Anderson Hahn Hoppe e Jaqueline Hahn irão renunciar 

abdicativamente ao quinhão a que tinham direito. o valor de R$46.756,50 

(quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Despacho/Decisão: DECISÃO Numero do Processo: 

1004470-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GRASIELE HAHN HOPPE 

PEREIRA INVENTARIADO: TERESA SOFIA HAHN VISTOS. DEFIRO a 

abertura do inventário do bem deixado por TERESA SOFIA HAHN, o qual 

seguirá a forma de Arrolamento, na forma do artigo 659, § 1º, do NCPC. 

NOMEIO a requerente GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA como 

inventariante. Para tanto, determino sua intimação pessoal para que, no 

prazo de cinco (05) dias, compareça em Juízo e preste o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma do art. 617, p. único, 

do NCPC, mediante termo nos autos. Após o compromisso, fica a 

inventariante devidamente intimada de que deverá apresentar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do NCPC. 

Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por 

edital. Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, podendo ser revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Cleusa Teresinha da Silva, Técnica Judiciária, digitei. SORRISO, 1 de 

fevereiro de 2018 CLEUSA TERESINHA DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005427-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005427-62.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOAO ANTENOR DE 

MELO LEITE VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Determino 

baixa da restrição veicular ao RENAJUD. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006368-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006368-12.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a 

realização do estudo social. Determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) 

Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do requerente e grau de 

escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a 

renda da família? e) Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo 

de construção, quantidade de cômodos, aspecto e demais informações 

pertinentes à análise da condição socioeconômica da mesma. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINDO CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006525-82.2017.8.11.0040 

AUTOR: LEVINDO CUSTODIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LEVINDO 

CUSTÓDIO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 
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possível divisá-los pelo CNIS constante no Num. 11155824. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a 

redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006748-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENNDELL COELHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006748-35.2017.8.11.0040 

AUTOR: WENNDELL COELHO COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de auxilio-acidente c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por WENDEL COELHO COSTA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende, em sede de tutela, que o requerido seja 

condenado a implantar o benefício. No mérito, busca a procedência do 

pedido para que o requerido seja condenado ao pagamento de 

auxílio-acidente, acrescidos de seus consectários legais, além de custas 

e honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que em razão 

do acidente sofrido em 12/06/14, teve sua capacidade laborativa reduzida. 

É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o benefício lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-acidente, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado; II) Redução 

da capacidade laborativa após a consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza. Quanto ao primeiro requisito, é possível 

divisá-los pelo documento constante no Num. 11245483, em que comprova 

recebimento do beneficio de auxílio-doença até 10/09/14. Quanto ao 

cumprimento do segundo requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter reduzido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta redução da 

incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de perícia 

médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que 

a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000349-53.2018.8.11.0040 

AUTOR: GUILHERME VINICIUS DALLABRIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos 

médicos, constantes no Num. 11545309, de forma legíveis, ante o disposto 

no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de 

urgência após a realização do estudo social. Determino a realização de 

estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no 

prazo de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma 

deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar as 

condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006851-42.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006851-42.2017.8.11.0040 

AUTOR: LAURITA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

LAURITA OLIVEIRA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11259266, em que 

comprova recebimento do beneficio até 14/03/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a 

redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006489-40.2017.8.11.0040 

AUTOR: VALENTIM COSTA MOTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos verifico 

que não houve requerimento administrativo pela parte autora quanto ao 

benefício pleiteado, após sua cessação. Assim, deve a parte autora dar 

entrada em requerimento administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 

pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BAREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANI BAREA OAB - MT22616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE AS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS PELOS 

REQUERIDOS SÃO TEMPESTIVAS, MOTIVO PELO QUAL IMPULSIONO OS 

PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR, VIA DJE, PARA QUE, 

QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO(ÕES) AS CONTESTAÇÕES 

APRESENTADAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003576-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL CORDEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003576-85.2017.8.11.0040 

AUTOR: MAURO MIGUEL CORDEIRO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por MAURO MIGUEL 

CORDEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-acidente em seu favor, para tanto, sustenta que em razão de 

acidente sofrido, possui sequelas definitivas que o limitam para a atividade 
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laborativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 9033625 ). A parte 

requerida apresentou contestação no Num. 9739945 , alegando a falta de 

interesse processual da parte autora, uma vez que a mesma não 

compareceu ao exame médico pericial administrativamente, tendo a mesma 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 2450903 ). Em decisão 

proferida no Num. 9971887 foi afastada a preliminar suscitada pelo 

requerido e determinada a realização de perícia. O laudo restou acostado 

no Num. 10648021, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

É o relatório. Decido. Trata-se, como visto linha atrás, de ação 

previdenciária em que o requerente MAURO MIGUEL CORDEIRO busca a 

condenação do requerido a promover o pagamento de auxílio-acidente, em 

seu favor. Com a perícia realizada, é desnecessária a produção de outras 

provas para a análise do mérito da lide, vez que a mesma define a 

enfermidade do requerente, assim, ressalvados os motivos do julgamento 

antecipado da lide, passo agora ao exame do mérito. Analisando todo o 

contexto probatório produzido nos autos, tenho que o requerente faz jus 

ao beneficio de auxílio-acidente, pois, de acordo com o laudo pericial de 

Num. 10648021, a parte autora apresenta sequela definitiva e consolidada 

de fratura do fêmur esquerdo, decorrente de acidente sofrido, que o 

impede, de forma parcial e permanente, de realizar o trabalho habitual. 

Desta forma, resta demonstrada a limitação/redução que a lei considera 

como requisito para concessão de beneficio de auxilio acidente. Neste 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE LESÃO. 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. DIREITO 

AO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 

Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte, constatada a lesão, mesmo 

mínima, que implique redução da capacidade laboral, é devido o 

auxílio-acidente. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. 5ª T. Agravo 

Regimental n.° 2011/0269635-4, Rel: Min. LAURITA VAZ, DJ: 15/05/2012) 

Para se fazer jus ao benefício postulado não se faz necessário o 

cumprimento de período de carência (arts. 26, I e 86 da Lei nº 8.213/91), in 

verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente; (...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” Porém, para se ter direito ao percebimento de auxílio-acidente, se 

faz necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, são eles: I) 

Qualidade de segurado. II) Incapacidade laboral parcial, mesmo que 

mínima. III) Definitividade desta incapacidade. Quanto ao cumprimento do 

primeiro requisito, tenho que é possível divisá-lo por diversos documentos, 

dentre eles o de Num. 9031275. Com relação aos demais requisitos é 

possível verificar através do laudo pericial que a parte autora possui 

sequela irreversível em razão de acidente sofrido, que o incapacitam de 

forma parcial e permanente, preenchendo, assim, os requisitos para 

concessão do beneficio de auxílio-acidente. No mais, vale ressaltar que, 

ao contrário da maioria dos outros benefícios concedidos pela Previdência 

Social, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória, sendo o seu objetivo 

tentar recompensar, de alguma forma, o trabalhador que teve parte da sua 

capacidade laboral afetada. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, fazendo-o com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o requerido a pagar 

à parte requerente o benefício de Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, 

§1º da lei 8213/91 e art. 104, §1º, do Decreto 3048/99, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 14/11/16 (Num. 9031275), 

devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000119-11.2018.8.11.0040 

AUTOR: WALDEMAR LUIZ DILL RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por WALDEMAR 

LUIZ DILL contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11340609, em que 

comprova recebimento do beneficio até 06/09/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 
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cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004313-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004313-88.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAQUIM MENDES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. JOAQUIM MENDES, qualificado na inicial, ajuizou a 

presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo os benefícios da aposentadoria por idade, 

alegando fazer jus a tal benefício por ter sido começado a contribuir para 

com o requerido desde 1972 até os dias atuais. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (Num n. 9555905). O Requerido 

apresentou contestação, aduzindo a falta de interesse processual, ante a 

ausência de requerimento administrativo (Num. 10394753), tendo a parte 

autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 10630870). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por JOAQUIM MENDES contra INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

aposentadoria por idade mista. Primeiramente, rejeito a preliminar suscitada 

pelo requerido de ausência de interesse processual, uma vez que pela 

simples leitura do documento constante no Num. 9551842 é possível 

vislumbrar que a entrada do requerimento administrativo de aposentadoria 

por idade se deu em 03/08/2016, tendo sido indeferido em 02/12/2016, 

razão pela qual passo à análise do mérito. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. O ponto controverso do presente feito gira em torno do 

cumprimento de carência pela parte autora para concessão do benefício. 

Sustenta a parte autora que desde o ano de 1972 trabalha como motorista, 

recolhendo contribuições, sendo que entre os anos de 1975/1976, 

trabalhou para a empresa IRIJAPA Transportes LTDA, não tendo a mesma 

vertido contribuições previdenciários do autor. Aduz que as declarações 

de rendimento de pessoa física, dos exercícios de 1970/1971, 1971/1972, 

1972/1973, 1978, 1979, 1980, 1981,1984, 1985, 1986, comprovam a 

contribuição à Previdência Social. Alega, ainda, que no ano de 1990, 

houve um incêndio na Madeireira Camponesa em que o requerente 

laborava, queimando vários documentos, inclusive os comprovantes 

previdenciários de recolhimentos do ano de 1986 em diante, pertencentes 

ao requerente. Por fim, alega que continuou a exercer a profissão de 

motorista autônomo, e, com isso, a contribuição previdenciária é 

destacada das notas fiscais de transporte, contudo, as empresas 

Producampo, Rodovisa, Rodorápido, Fribon, Brasil Central, TSA 

Amazônica, ET Transportes, Mafro, Transvale, Rodogrande, Trans Corpa, 

Rodolider, Granlider, Zaqueu Transportes, BMTS Transportes LTDA, entre 

outras, não recolheram o imposto de INSS. Ocorre que, compulsando 

detidamente os documentos anexos nos autos, verifico que o autor não 

completou o período de carência necessário à concessão da 

aposentadoria por idade (180 contribuições – art. 25, II, da Lei n. 

8.213/91), senão vejamos: Do período de 07/1972 a 08/1985, restou 

comprovado o recolhimento das seguintes competências, que totalizam 76 

contribuições: Nums. 9550465 e 9550846: INPS – Guias de recolhimentos 

– competências 07/1972; 08/1972; 09/1972; 10/1972; 11/1972; 12/1972 

Num. 9550505: INPS – Guias de recolhimentos – competências 01/1973; 

02/1973; 03/1973; 04/1973; 05/1973; 06/1973; 07/1973; 08/1973; 09/1973; 

11/1973; 12/1973 Nums. 9550920 e 9550953: INPS – Guias de 

recolhimentos – competências 01/1974; 02/1974; 03/1974; 04/1974; 

05/1974; 06/1974; 07/1974; 08/1974; 09/1974; 10/1974; 11/1974; 12/1974 

Num. 9550971: INPS – Guia de recolhimento – competência 01/1975; Num. 

9552104: INPS – Guias de recolhimentos – competências 11/1980; 

12/1980; 01/1981; 02/1981; 03/1981; 04/1981; 05/1981; 06/1981; 07/1981; 

08/1981; 09/1981; 10/1981; 11/1981; 12/1981; 01/1982; 02/1982; 03/1982; 

04/1982; 05/1982; 06/1982; 07/1982; 08/1982; 09/1982 Nums. 9552050 e 

9552033: INPS – Guias de recolhimentos – competências 10/1983; 

11/1983; 12/1983; 01/1984; 02/1984; 03/1984; 04/1984; 05/1984; 06/1984; 

07/1984; 08/1984; 09/1984; 10/1984; 01/1984; 12/1984; 01/1985; 02/1985; 

03/1985; 04/1985; 05/1985; 06/1985; 07/1985; 08/1985. Quanto ao período 

de 1975/1976 que o requerente sustenta que laborou na empresa IRIJAPA 

Transportes LTDA, a qual não verteu contribuições previdenciárias do 

autor, fato é que somente há nos autos uma consulta realizada sobre o 

CNPJ da referida empresa (Num. 9551010), de que a mesma se encontra 

baixada, não havendo qualquer informação de que o mesmo laborou para 

a referida em tal período. Do mesmo modo, quanto ao período em que o 

autor sustenta que laborou na empresa Madeireira Camponesa, a qual 

teve suas contribuições queimadas em um incêndio, somente há um BO 

juntado no Num. 9548651, informando que no dia 19/09/1990, houve um 

incêndio na referida empresa, queimando todos os documentos existentes 

no escritório. Importante registrar que a competência para reconhecimento 

da relação de emprego é da Justiça do Trabalho, e a aposentadoria, em tal 

caso, se dá mediante contribuição. Este Juízo detém competência para o 

reconhecimento da relação de emprego apenas para fins previdenciários, 

o que se dá quando o vínculo é reconhecido pelo empregador ou em juízo, 

pela Justiça Trabalhista, mas não pela previdência, por falta do 

recolhimento de contribuições ou outros elementos. O Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, prevê, em seu art. 

62, § 3º, a possibilidade de comprovação do tempo de 

serviço/contribuição não registrado em CTPS e no CNIS, por meio de 

declaração firmada pelo empregador, na qual constem as datas de início e 

término da atividade, desde que as informações consignadas na 

declaração sejam extraídas dos registros existentes na Instituição, os 

quais devem estar acessíveis à fiscalização do Instituto Nacional do 

Seguro Social. Porém, como dito, não há quaisquer declarações dos 

empregadores IRIJAPA Transportes LTDA e Madereira Camponesa, no 

sentido de que o autor prestou serviços para às mesmas nos períodos 

indicados na inicial. Assim, as declarações de imposto de renda dos 

exercícios de 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1978, 1979, 1980, 

1981,1984, 1985, 1986, como dito acima, por si só, não possuem o condão 

de comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias nos 

referidos anos. Quanto aos anos de 2007 e 2008, verifica-se que somente 

há nos autos a juntada dos documentos constantes no Num. 9550385 e 

pag. 03 do Num. 9550405, os quais não comprovam o exercício de 

atividade laborativa pelo autor. Quanto aos meses de janeiro, fevereiro e 

novembro/2010, restou comprovada a prestação de serviço pelo autor 

para empresas de transportes e a não contribuição do INSS, pelos 

documentos constantes nas pags. 06, 07, 10 e 12, do Num. 9550821, 

totalizando 03 meses. Quanto aos meses de abril, maio, junho, julho, 

agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2013, restou 

comprovada a prestação de serviço pelo autor para empresas de 

transportes e a não contribuição do INSS, pelos documentos constantes 

nos documentos de Nums. 9548690, 9548729 e 9548721, totalizando 09 

meses. Quanto aos meses de janeiro, fevereiro, março/2014, restou 

comprovada a prestação de serviço pelo autor para empresas de 

transportes e a não contribuição do INSS, pelos documentos constantes 

no Num. 9548780, totalizando 03 meses. As contribuições constantes no 

CNIS do autor totalizam 68 meses, que, somadas ao período acima 

reconhecido (76+3+9+3: 88), totalizam 156 contribuições, inferior ao 

necessário à aposentadoria por idade (art. 25, II, da Lei n. 8.213/91 – 180 

contribuições). Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o feito com mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código 

de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000052-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CERCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000052-46.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOAO CERCENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por JOÃO CERCENA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua 

labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que em que pese haver 

indícios do exercício de atividade rural pela parte autora, o mesmo só 

restará comprovado após a realização da instrução probatória, com oitiva 

de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA CERCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000053-31.2018.8.11.0040 

AUTOR: JACINTA CERCENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada JACINTA CERCENA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua 

labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que em que pese haver 

indícios do exercício de atividade rural pela parte autora, o mesmo só 

restará comprovado após a realização da instrução probatória, com oitiva 

de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002469-06.2017.8.11.0040 

AUTOR: ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por ADÃO ELIAS DELGADO DE SOUZA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do benefício 

previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido 

ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade 

laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 

7381055 ). O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9016334 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9280482 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 10260532 , sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado ADÃO ELIAS DELGADO DE SOUZA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 
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requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 9016351. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 10260532), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e permanente para todas as atividades laborativas, 

sem possibilidade de reabilitação profissional. Assim, considerando que a 

PARTE autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (02/03/17 – Num. 9016351), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000045-54.2018.8.11.0040 

AUTOR: RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária c/c Tutela de urgência ajuizada por RAIMUNDO DOS 

SANTOS SANTIAGO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

antecipada, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade. Sustenta que atualmente conta 

com 66 anos de idade, tendo laborado por mais de 15 anos. Sustenta que 

requereu administrativamente o benefício, porém foi indeferido pelo 

requerido. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, vez 

que preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 8.213/91. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. 

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, bem como as 

alegações da própria requerente, infere-se que não restou comprovado, 

pelo menos neste momento, o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação a ensejar a concessão do benefício pleiteado, mormente pelo 

fato da parte autora estar recebendo benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação da tutela só 

deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A não 

comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza 

a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos 

autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003187-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE LIZZI FELIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003187-03.2017.8.11.0040 

AUTOR: ODETE LIZZI FELIZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por ODETE LIZZI FELIZ contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela de urgência 

do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação 

do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a 

capacidade laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 

8308968 ). O requerido, mesmo citado, deixou de contestar a demanda. 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 

10259515, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de concessão de benefício previdenciário com pedido de aposentadoria 

por invalidez, formulado ODETE LIZZI FELIZ contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 
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de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 8306120. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 10259515), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e permanente para as atividades laborativas. Assim, 

considerando que a parte autora é hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais, 

e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (30/12/16 – Num. 8306120), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO TEIXEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 2994-83.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, LEDIO BARDINI, VANDERLEI ROBERTO GNOATO, 

IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada e os terceiros TALEMICO PICCINI e VANI 

TEREZINHA SIMONATO, observando o endereço descrito na fl. 205 

(R-03/2.763 – Prot. n° 44.019, para se manifestar acerca do petitório de 

fls. 202-203, bem como os documentos que o acompanham, no prazo de 

quinze dias.

 Transcorrido o prazo acima, conclusos para análise do pedido de fls. 

202-203.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97406 Nr: 9432-23.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JUNIOR PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19982/O, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 (...) Posto isso, reconheço a competência, por conexão, do juízo da 

Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Comarca de Sinop, motivo pelo 

qual determino a remessa destes autos para apensamento ao feito nº. 

1000191-25.2017.4.01.3603, com as baixas e anotações de praxe.Por fim, 

quanto ao pedido de penhora, avaliação, intimação e averbação dos 

imóveis ofertados pelo executado, caberá ao juízo competente a avaliação 

do alcance da suspensão deferida liminarmente, se obsta a penhora ou se 

este se assemelha ao efeito suspensivo dos embargos, o qual não tem o 

condão de obstar a realização de atos de substituição, reforço, redução 

de penhora e avaliação de bens, mas, tão somente, a expropriação, nos 

termos do artigo 525, §7º, do NCPC.Às providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17716 Nr: 1859-46.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEFLEX AGRO INDUSTRIAL E FLORESTAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos em correição.Trata-se de execução fiscal em que foram realizados 

alguns bloqueios via BACENJUD, motivo pelo qual a executada se 

manifestou às fls. 250-253, indicando que já haveria o valor de R$ 

11.034,72 bloqueado no feito, pugnando pela remessa dos autos à 

contadoria para apuração do saldo remanescente para depósito.Instada a 

se manifestar a exequente pugnou pela transferência dos valores já 

penhorados para imputação de pagamento, possibilitando a apresentação 

de planilha de cálculo do saldo remanescente (fls. 254).É o relatório. 

Decido.Pois bem, considerando que a executada não controverte as 

constrições BACENJUD realizadas, determino a imediata liberação à 

exequente, mediante observância da conta bancária indicada à fl. 
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254-v.Após, dê-se vistas dos autos à exequente para apresentação de 

planilha atualizada do crédito tributário REMANESCENTE, devendo se 

atentar para o fato de que a penhora on line, uma vez perfectibilizada, fixa 

o termo final da atualização do débito pela parte credora, visto que o valor 

penhorado e transferido à Conta Única contará com a atualização 

decorrente de seu depósito na conta judicial até a efetiva liberação 

através de alvará judicial.Sobre o tema:(...)Portanto, o demonstrativo 

atualizado do débito deverá conter a diferença entre o valor penhorado e 

o efetivamente devido na data das penhoras on line, com posterior 

atualização até a data do cálculo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85027 Nr: 4324-47.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

NELSON GONZALES FILHO, STEPHEN BROMFIELD GELD, ADM HOLDINGS, 

LLC, BERNARD ARTHUR HEMMIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191-PR

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para se manifestar acerca do petitório à fl. 

121.

Após, renove-se vistas à Fazenda Pública.

Na sequência, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85621 Nr: 4976-64.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLI & ANTONELLI LTDA - ME, 

MARCOS ADRIANE ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291

 (...) Registro, por oportuno, que tão logo cumprido o mandado, na forma 

determinada, sendo constatada a existência e situação dos veículos, será 

feita, de forma imediata, a limitação da penhora e baixa das restrições 

RENAJUD, nos termos indicados pela exequente. (....) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88451 Nr: 7949-89.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 (...)Inicialmente, cabe registrar que a exceção de pré-executividade, ou 

objeção, como preferir, é uma criação doutrinária e jurisprudencial para 

permitir que a parte discuta matérias de ordem pública, sem necessidade 

de dilação probatória, inclusive diretamente no processo de execução, até 

mesmo porque tais matérias podem ser conhecidas de ofício pelo 

juiz.Nesta toada, analisando os autos constato que não assiste razão ao 

executado, visto que a matéria controvertida necessita de dilação 

probatória.Isso porque, é público e notório nesta Comarca que os lotes do 

Bairro São Domingos foram objeto de doação para munícipes há vários 

anos, sendo, também, de conhecimento geral que muitos donatários nunca 

transferiram os imóveis para seus nomes, motivo pelo qual, na matrícula, 

continuam de propriedade do Município, porém, de fato pertencem a 

terceiros.A situação gerou, inclusive, várias campanhas de regularização 

fundiária pelo Município de Sorriso, sendo a última delas no ano passado, 

consoante notícia publicada no site da Prefeitura Municipal .Portanto, em 

razão do cenário fático encimado, somente com a documentação 

encartada nos autos não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do 

executado, o que só será admissível com produção de provas concretas 

de que o executado nunca foi proprietário/possuidor do imóvel gerador 

dos tributos, especialmente durante o período dos fatos geradores, visto 

que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da LEF), a 

qual só pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado 

(parágrafo único do artigo 3º da LEF).Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada.No mais, preclusas as vias recursais, 

proceda-se com o necessário para levantamento dos valores penhorados 

via BACENJUD para conta de titularidade do exequente, intimando-o, na 

sequência, para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44201 Nr: 1274-18.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 317-323, a título de parcelas atrasadas e honorários 

advocatícios.No mais, estando flagrante que o valor executado a título de 

astreintes é excessivo (fls. 335-340), o qual se refere exclusivamente a 

multa por inadimplemento da decisão que deferiu a implantação do 

beneficio nos autos, REDUZO o valor da multa executada por 

descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$1.000,00 (mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$2.000,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83328 Nr: 2336-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da vinda dos autos da instância superior, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89481 Nr: 1076-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA ROSA MELO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.185-192, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 104098 Nr: 7155-97.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários sucumbenciais, 

ante a ausência de triangularização processual, nos termos do 

entendimento do TJMT, a saber:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU/TAXAS – 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO EXEQUENDO ANTES DA 

CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – ARTIGO 794, INCISO I, C/C ART.795 DO CPC/1973 - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O princípio da causalidade 

para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a 

triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos 

autos. 2 - Não se pode condenar o executado ao pagamento de custas 

processuais e honorários sucumbenciais, sem que o mesmo tenha 

integrado a lide e sem que lhe seja oportunizada a manifestação quanto a 

este recurso, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa”. (TJMT – 

1ª C. Ap 112385/2016. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 27/11/2017, DJE 

04/12/2017)

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108712 Nr: 1186-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CÍCERO BARROS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.137, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 109263 Nr: 1642-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU FLORIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.158-159, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119003 Nr: 9330-30.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, revogando a 

tutela antecipada concedida nos autos.Oficie-se ao EADJ para que 

suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, levem-se 

os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 128315 Nr: 4397-77.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RAMOS LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do 

executado, mormente quanto a RMI, OFICIE-SE AO EADJ para que informe 

a RMI correta do benefício, bem como sua evolução, nos meses de 

12/2014, 01/2015, 01/2016 e 01/2017.

No mais, pela simples leitura dos cálculos do autor é possível divisar que o 

mesmo não atualizou os valores pagos administrativamente pelo requerido 

(fls. 176), nas competências em que constam valores negativos.

Deste modo, há três opções, matematicamente viáveis, ao autor: 1) 

atualização do valor pago pelo INSS até a data do cálculo, a fim de manter 

o mesmo termo final com o valor originalmente atualizado, apurando-se 

eventual diferença a receber; 2) atualizar o valor do débito somente até a 

data do pagamento efetivado administrativamente, apurando-se eventual 

diferença a receber nesta data e, a partir dali, calcular as novas 

atualizações; ou 3) deixar de incluir tais valores nos cálculos, acaso não 

exista diferença a receber com relação ao período em que constam 

valores negativos.

Sendo assim, após a indicação correta da RMI pelo EADJ, deverá a parte 

autora proceder com a elaboração de novos cálculos, observando as 

recomendações acima.

Após, manifeste-se a parte ex adversa.

Havendo concordância pelo executado, ficam os cálculos a serem 

apresentados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 4397 Nr: 1410-64.1998.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 (...) Pois bem, a exceção manejada deve ser rechaçada, visto que para 

reconhecimento da prescrição intercorrente causada pela demora na 

citação do executado deve ficar constatada a inércia da Fazenda Pública 

para tanto, o que não ocorreu in casu.Isso porque, desde a propositura 

desta ação executiva foi realizada 01 tentativa de citação da pessoa 

jurídica executada, sem sucesso em virtude do fechamento irregular desta 

(fls. 33), sendo, posteriormente, certificado nos autos que o sócio gerente 

Mário Eugênio Giotto estaria na Bolívia em endereço desconhecido (fls. 

40), circunstância que impossibilitou a citação dele, sendo certo que a 

exequente, sempre que intimada, manifestou-se nos autos (fls. 29, 38, 46, 

72-73, 78, 89, 113-114, 169, 192 e 222-224).Não restando comprovada a 

desídia da Fazenda Pública em dar o devido andamento ao processo, não 

há que se falar em prescrição intercorrente.Ademais, deve ser ressaltado 

que a demora inerente aos mecanismos da Justiça, como a ausência de 

publicação do edital de citação (fls. 49 e 51), circunstância que foi, 

inclusive, objeto de deliberação judicial às fls. 65; edital publicado sem 

indicação de um dos executados (fls. 66), tendo a exequente constatado 

o erro, pugnando por nova publicação (fls. 78); inserção de prazo 

equivocado no edital (fls. 80 e 82), não pode configurar a prescrição 

intercorrente, nos exatos termos da Súmula 106, do STJ. Posto isso, 

REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada.No mais, dou 

regular prosseguimento ao feito, nos seguintes termos(...) Às 

providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44699 Nr: 1633-65.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MINUSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da vinda dos autos da instância superior, decorrido o prazo sem 

manifestação das partes, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81522 Nr: 425-41.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311, YUN KI LEE - 

OAB:131693

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

56, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Proceda-se com o levantamento dos valores bloqueados (fl. 56) em favor 

da parte exequente, observando os dados bancários apresentados à fl. 

70.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88620 Nr: 185-18.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 

ESPOLIO, DEBORA LAIS JUMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE HELENA PILLA 

JULIÃO - OAB:22.229-A, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal em que a executada, através de exceção de 

pré-executividade, suscita o pagamento do crédito tributário antes do 

ajuizamento da execução fiscal (fls. 55-60).

Instado a se manifestar o exequente informou o pagamento do crédito 

tributário (fls. 65), juntando o documento de fls. 66.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem, preliminarmente cabe registrar que a exceção de 

pré-executividade, ou objeção, como preferir, é uma criação doutrinária e 

jurisprudencial para permitir que a parte discuta matérias de ordem pública, 

sem necessidade de dilação probatória, inclusive diretamente no processo 

de execução, até mesmo porque tais matérias podem ser conhecidas de 

ofício pelo juiz.

Considerando que o exequente não se opôs à exceção manejada, 

informando que, de fato, o crédito tributário estaria quitado, desnecessário 

maiores comentários a respeito, sendo de rigor o acolhimento da exceção, 

com a extinção da execução fiscal.

Posto isso, ACOLHO a exceção de pré-executividade manejada, ante o 

pagamento do crédito tributário antes do manejo deste feito, com o que 

EXTINGO a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 156, I, do 

CTN c/c 924, II, do NCPC.

Condeno o exequente nas custas e honorários advocatícios de 

sucumbência no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, §3º, I, do 

NCPC, registrando que o exequente é isento do pagamento de custas 

processuais em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 4798-81.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, 

consoante artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do 

abandono da causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da 

obrigação tendo em vista que o autor é beneficiário da Assistência 

Judiciária Gratuita. Certificado o trânsito em julgado, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107733 Nr: 268-63.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADELAIDE PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da vinda dos autos da instância superior, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 2040-27.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da vinda dos autos da instância superior, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 128883 Nr: 4706-98.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311, YUN KI LEE - 

OAB:131693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargante para efetuar o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do comando judicial à 

fl. 124, em caso de inadimplemento da obrigação proceda-se com a 

inscrição do eventual devedor em dívida ativa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137716 Nr: 9481-59.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a 

parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde o 

requerimento do auxílio-doença administrativamente (22/06/2015 – fl. 60), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. No mais, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais.Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

beneficio de aposentadoria por invalidez pela autora e, o periculum in 

mora, pela condição social da mesma, está com incapacidade laboral e é 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica.Assim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por invalidez, devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.(...). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142115 Nr: 11710-89.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

15v°-16, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados à conta judicial 

(fl. 29) em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

apresentados à fl. 31.

Indefiro o pleito de fl. 30, tendo em vista que não há comprovação que o 

processo administrativo do PROCON n° 51006001-0900010-77 refere-se à 

obrigação suscitada nos autos. Ademais, não há qualquer óbice que as 

partes procedam com a baixa junto ao PROCON do eventual processo 

administrativo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 166463 Nr: 1345-05.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DOS SANTOS TAFIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor das teses arguidas pelo embargante (ilegitimidade 

pela falsidade da assinatura no auto de infração; ilegalidade de penhora 

de bem alienado fiduciariamente; nulidade do procedimento administrativo 

por cerceamento de defesa), verifica-se a desnecessidade de produção 

de provas orais pugnadas pelo embargante.

Por outro lado, é pertinente a juntada de cópia integral do procedimento 

administrativo correlacionado ao feito, na forma pugnada pelo embargante 

em sua inicial e reiterado na fase de especificação de provas, motivo pelo 

qual concedo o prazo de 60 dias para a juntada ou comprovação de 

negativa de fornecimento de cópia pelo órgão fiscalizador (IBAMA), sob 

as penas do artigo 400, do NCPC.

Juntada a cópia do procedimento administrativo, digam as partes em cinco 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 3671-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR., MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ERICA AUXILIADORA 

DE ARRUDA - OAB:12453, ÉSLEN PARRON MENDES - OAB:17909/O, 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, FRANCIELE GONÇALVES IZIDORIO - 

OAB:13.194/MT, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Diante da sentença proferida nos autos dos embargos à execução em 

apenso, com a juntada do cálculo dos honorários advocatícios a ser 

apresentado pelo procurador da exequente, diga o executado, no prazo 

de 15 dias.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a 

serem apresentados devidamente homologados e, expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90076 Nr: 1706-95.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA GIACOMINI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da vinda dos autos da instância superior, decorrido o prazo de 15 

dias sem manifestação das partes, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 4423 Nr: 1398-50.1998.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SEIS IRMÃOS LTDA, FRANCISCO 

MIGUEL FEIJÓ, MARIO MIGUEL FEIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Certifique-se eventual decurso de prazo para impugnação da penhora 

realizada à fl. 150.

Após, proceda-se com a conversão em renda dos valores penhorados 

nos autos, mediante a DARF de fl. 173.

Na sequência, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 178727 Nr: 8309-14.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC. 

DOS SERV. SOR.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo PROCEDENTES 

os presentes embargos à execução, reconheço o excesso de execução 

e determino a intimação da parte embargada para que elabore novo 

cálculo nos autos da execução em apenso, incidindo-a tão somente sobre 

as parcelas pagas a menor administrativamente nos meses 08/2011 (fl. 

734), 10/2011, 04/2013, 06/2013 e 07/2013 (fl. 735), relativas ao 

auxílio-doença, procedendo-se, na sequência, com o desconto dos 

valores pagos a maior nos meses de 09/2011, 05/2013, 03/2014, 04/2014 

e 05/2014, devidamente atualizados pelo IPCA-E, nos termos do julgamento 

do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

quais sejam, os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação.Condeno a embargada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos termos do § 8º, do artigo 85 do 

NCPC.No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do NCPC.Certificado o trânsito 

em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução 

fiscal em apenso e, após, não havendo requerimentos, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33862 Nr: 3008-72.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANGELO LUNARDELI, ODEMIO 

TESSARO, NILO ARTHUR PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 (...) Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO MANEJADA.No mais, dando regular 

prosseguimento ao feito, estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC(...)

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERRAZ MARAGNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (RÉU)

NERI WEBER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001810-94.2017.8.11.0040 AUTOR: JULIO CESAR FERRAZ MARAGNO 

RÉU: NERI WEBER, DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT Preliminarmente 

à análise dos pedidos constantes no Id. 10723357, intime-se o reclamante 

para manifestação acerca do noticiado no Id. 11142351, no prazo de 10 

(dez) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo acima, retornem os 

autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006716-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE I - Em que pese a argumentação da 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência do 

reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA FUGA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006109-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 28 DE 

FEVEREIRO DE 2018 ÀS 16H50MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000233-47.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 11H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RENATO SANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010478-03.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000086-21.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 13 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 16H50MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010143-47.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no ID nº 

9758550, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010709-93.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO SOUSA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGMAR P. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000294-05.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 13 DE JUNHO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 292 de 756



DE 2018 ÀS 16H10MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FAVRETTO SCHIO (REQUERENTE)

SIDINEI JOSE DOBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003001-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SIDINEI JOSE DOBNER, 

FABIOLA FAVRETTO SCHIO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). Trata-se de embargos de declaração 

opostos por SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO em face 

da sentença proferida em 23-5-2017 e homologada em 05-06-2017 (Id. 

7968286), alegando a ocorrência de omissão, sob alegação de que 

constou no dispositivo da sentença impugnada a expressão “condenar a 

parte reclamada”, quando duas são as empresas reclamadas. Passo a 

decidir. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de embargos de 

declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a partir da 

supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de contradições, 

esclarecimento de obscuridades e correção de erros materiais, 

relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo Civil. 

Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O recurso 

manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As hipóteses 

de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do CPC. 

Confira-se: “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, assiste razão aos 

embargantes, uma vez que o dispositivo da sentença impugnada (itens 1 e 

2) fez referência a forma singular ao tratar das partes 

requeridas/condenadas (TAM LINHAS ÁEREAS S/A E PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA), merecendo, portanto, reforma nos termos 

pretendidos. Os demais fundamentos da sentença impugnada devem 

permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

decisão, no sentido de CONHECER dos embargos declaratórios 

interpostos no Id. 8115695, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR 

PROCEDENTES para reconhecer a omissão sustentada, passando o 

dispositivo da sentença impugnada a contar com a seguinte redação: 

“Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) 

CONDENAR as partes reclamadas TAM LINHAS ÁEREAS S/A e 

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma solidária, a pagar a 

cada reclamante (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO), a 

título de indenização por danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil 

reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do 

STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o 

efetivo pagamento; e 2) CONDENAR partes reclamadas TAM LINHAS 

ÁEREAS S/A e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma 

solidária, a pagar aos reclamantes (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA 

FAVRETTO SCHIO) o valor de R$820,00 (oitocentos e vinte reais), a título 

de indenização pelos danos materiais causados pelos fatos narrados na 

exordial, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC 

desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento.” 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de decisão, na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 18 de dezembro de 2017. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FAVRETTO SCHIO (REQUERENTE)

SIDINEI JOSE DOBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003001-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SIDINEI JOSE DOBNER, 

FABIOLA FAVRETTO SCHIO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). Trata-se de embargos de declaração 

opostos por SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO em face 

da sentença proferida em 23-5-2017 e homologada em 05-06-2017 (Id. 

7968286), alegando a ocorrência de omissão, sob alegação de que 

constou no dispositivo da sentença impugnada a expressão “condenar a 

parte reclamada”, quando duas são as empresas reclamadas. Passo a 

decidir. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de embargos de 

declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a partir da 

supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de contradições, 

esclarecimento de obscuridades e correção de erros materiais, 

relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo Civil. 

Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O recurso 

manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As hipóteses 

de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do CPC. 

Confira-se: “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, assiste razão aos 

embargantes, uma vez que o dispositivo da sentença impugnada (itens 1 e 

2) fez referência a forma singular ao tratar das partes 

requeridas/condenadas (TAM LINHAS ÁEREAS S/A E PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA), merecendo, portanto, reforma nos termos 

pretendidos. Os demais fundamentos da sentença impugnada devem 

permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

decisão, no sentido de CONHECER dos embargos declaratórios 

interpostos no Id. 8115695, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR 

PROCEDENTES para reconhecer a omissão sustentada, passando o 

dispositivo da sentença impugnada a contar com a seguinte redação: 

“Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) 

CONDENAR as partes reclamadas TAM LINHAS ÁEREAS S/A e 

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma solidária, a pagar a 

cada reclamante (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO), a 

título de indenização por danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil 
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reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do 

STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o 

efetivo pagamento; e 2) CONDENAR partes reclamadas TAM LINHAS 

ÁEREAS S/A e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma 

solidária, a pagar aos reclamantes (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA 

FAVRETTO SCHIO) o valor de R$820,00 (oitocentos e vinte reais), a título 

de indenização pelos danos materiais causados pelos fatos narrados na 

exordial, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC 

desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento.” 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de decisão, na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 18 de dezembro de 2017. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FAVRETTO SCHIO (REQUERENTE)

SIDINEI JOSE DOBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003001-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SIDINEI JOSE DOBNER, 

FABIOLA FAVRETTO SCHIO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). Trata-se de embargos de declaração 

opostos por SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO em face 

da sentença proferida em 23-5-2017 e homologada em 05-06-2017 (Id. 

7968286), alegando a ocorrência de omissão, sob alegação de que 

constou no dispositivo da sentença impugnada a expressão “condenar a 

parte reclamada”, quando duas são as empresas reclamadas. Passo a 

decidir. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de embargos de 

declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a partir da 

supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de contradições, 

esclarecimento de obscuridades e correção de erros materiais, 

relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo Civil. 

Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1135). O recurso 

manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As hipóteses 

de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do CPC. 

Confira-se: “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, assiste razão aos 

embargantes, uma vez que o dispositivo da sentença impugnada (itens 1 e 

2) fez referência a forma singular ao tratar das partes 

requeridas/condenadas (TAM LINHAS ÁEREAS S/A E PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA), merecendo, portanto, reforma nos termos 

pretendidos. Os demais fundamentos da sentença impugnada devem 

permanecer incólumes. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

decisão, no sentido de CONHECER dos embargos declaratórios 

interpostos no Id. 8115695, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR 

PROCEDENTES para reconhecer a omissão sustentada, passando o 

dispositivo da sentença impugnada a contar com a seguinte redação: 

“Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) 

CONDENAR as partes reclamadas TAM LINHAS ÁEREAS S/A e 

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma solidária, a pagar a 

cada reclamante (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA FAVRETTO SCHIO), a 

título de indenização por danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil 

reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do 

STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o 

efetivo pagamento; e 2) CONDENAR partes reclamadas TAM LINHAS 

ÁEREAS S/A e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, de forma 

solidária, a pagar aos reclamantes (SIDINEI JOSÉ DOBNER e FABIOLA 

FAVRETTO SCHIO) o valor de R$820,00 (oitocentos e vinte reais), a título 

de indenização pelos danos materiais causados pelos fatos narrados na 

exordial, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC 

desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento.” 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de decisão, na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 18 de dezembro de 2017. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010912-26.2014.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

acórdão constante no Id. 9879515, que anulou a sentença proferida por 

este Juízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 14h20min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (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):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002981-86.2017.8.11.0040 (O) I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 14h40min. II 

- Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1002981-86.2017.8.11.0040 (O) I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 14h40min. II 

- Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002292-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002292-42.2017.8.11.0040 (O) I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 15h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002292-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1002292-42.2017.8.11.0040 (O) I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 15h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010912-26.2014.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

acórdão constante no Id. 9879515, que anulou a sentença proferida por 

este Juízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 14h20min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005896-11.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 23 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 14H20MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 08:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILKILA KEITH OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 13:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000085-36.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JAQUELINE NUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

impedimento de rematrícula e da indevida restrição ao crédito. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

LIMINAR postulada, para efeito de: a) determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297); b) determinar que a reclamada 

se abstenha de impedir a rematrícula da reclamante, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Neste 

ponto, consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos 

fatos tratados neste feito. III - Tendo em vista a verossimilhança acima 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como 

a facilidade de a parte requerida comprovar a inverdade do alegado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000087-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS REIS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000088-88.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDINEIA APARECIDA DE 

ALMEIDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta na alegação de falha de prestação de 

serviço em relação de consumo de energia elétrica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, em decorrência da indisponibilidade de energia, bem de 

caráter essencial à vida humana, evidenciando-se assim o perigo de dano. 

Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar que a parte reclamada providencie, em 15 (quinze) dias, as 

obras necessárias e o fornecimento de energia elétrica no imóvel da 

reclamante, conforme projeto elétrico já aprovado pela reclamada, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança 

das alegações da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a inverdades do alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000144-24.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE LUIS MARQUES DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que 

se sustenta na falha de prestação de serviço em relação de consumo de 

energia elétrica e inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, em 

decorrência da suspensão do fornecimento de energia em seu endereço, 

bem de caráter essencial à vida humana, bem como a indevida restrição 

ao crédito, evidenciando-se assim o perigo de dano. Por outro lado, tem-se 

que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. 

II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar a 

suspensão das cobranças impugnadas e para que a parte reclamada 

providencie, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante 

dos serviços de proteção ao crédito, estando consequentemente vedada 
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a prática de qualquer ato em decorrência do não pagamento, tal como a 

suspensão do fornecimento do serviço ou o novo registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, até final julgamento do processo. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III – Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005760-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIOGO RAFAEL HEINTZE 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI I 

– No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro 

lado, tem-se que as partes reclamadas poderão, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar 

a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos 

objeto da ação. Determino, ainda, que as reclamadas devem se abster de 

proceder um novo registro dos débitos impugnados, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Oficie-se ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Sinop, para suspensão do protesto. IV - Citem-se e 

intimem-se as reclamadas, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000151-16.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta na divergência em relação à 

medição do consumo de água da parte reclamante, bem de caráter 

essencial à vida humana. Assim, a demora no provimento jurisdicional 

poderá lhe acarretar prejuízos, decorrentes de eventual suspensão dos 

serviços e inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança das faturas impugnadas, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do 

fornecimento do serviço ou o registro do débito em cadastros de restrição 

ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV – Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000180-66.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDSON LEAL DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA FRANCISCA COSTA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000210-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: NAIARA FRANCISCA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000192-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE:  MARIA HELENA 

BERNARDINELLI REQUERIDO: VIVO S.A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000057-68.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO GABRIEL CARDOSO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO TV I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005649-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005649-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRANCA EONICE DE MORAES 

PINTO LAGEMANN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, estando consequentemente 

vedada a interrupção no fornecimento do serviço tal como o registro do 

débito em cadastros de restrição ao crédito, até final julgamento do 

processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000215-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000215-26.2018.8.11.0040 EMBARGANTE: MOISES TERTO 

EMBARGADO: VICENTE ANTONELLI SCHWAAB I - Em que pese a 

argumentação da parte embargante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável ou urgência na medida, tampouco 

comprovada a propriedade do veículo, já que nenhum documento 

acompanhou a inicial além da procuração e documentos pessoais. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos nos arts. 300 e 311 do NCPC, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. II - Apense-se este feito ao Processo n. 

1003037-56.2016.811.0040. III - Cite-se o embargado para, querendo, no 

prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação (NCPC, art. 679).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO)

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006697-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAILTON GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME I - No que tange à tutela 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000078-44.2018.8.11.0040 REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. I – No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes do protesto e restrição ao crédito indevidos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II – Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos dos protestos, em razão dos débitos objeto da 

ação. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de proceder o 

registro de débitos do contrato impugnado em cadastros de restrição ao 

crédito, e, caso já o tenha realizado, que proceda, em 05 (cinco) dias, a 

exclusão. Por fim, a reclamada deve se abster de proceder um novo 

registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos, 

até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Oficie-se ao Cartório do 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e 

Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, para suspensão dos protestos. IV - 

Cite-se e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000243-91.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCIVALDO MOREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRIGOLETTO PAVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006402-84.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CAROLINE GRIGOLETTO 

PAVAN REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA I - No que tange à tutela 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 
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para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006717-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006717-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Em 

arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que 

a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

cobrança impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - 

Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos 

os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie, em 05 (cinco) dias úteis, as suspensões das inscrições 

impugnadas, até o julgamento final da ação, sob pena de multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de registro indevido (NCPC, art. 297). 

III - Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de 

a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000086-21.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de negativa de 

fornecimento de documentação solicitada junto à reclamada, sob 

justificativa de inadimplência da reclamante. Contudo, já pacificada a 

proibição de aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de instituição 

de ensino superior por eventual inadimplência, em razão de expressa 

vedação legal do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se procedentes 

as alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento de ser nomeada 

no teste seletivo de estagiário em que fora aprovada. Por fim, tem-se que 

a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo postular eventuais perdas e danos, 

sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto 

de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para o efeito de determinar à parte reclamada a emissão e 

disponibilização dos atestados de frequência e matrícula referentes aos 

semestres 2017/1 e 2017/2, em favor da reclamante, em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia 

de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a verossimilhança 

acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000288-95.2018.8.11.0040 REQUERENTE: WESLEY CARDOSO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO SOUSA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGMAR P. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000294-05.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO SERGIO SOUSA 

LIMA JUNIOR REQUERIDO: DOGMAR P. DA SILVA - ME I - No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Cite-se e 
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intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEVI LOCACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000275-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MATEVI LOCACAO EIRELI 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - No que tange à tutela de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. 

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, considerando 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II 

- Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos 

os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de suspender os 

serviços e efetuar novos registros nos cadastros de proteção ao crédito 

em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OBERG VIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Celso Fensterseifer Weber (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000377-89.2016.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO OBERG VIZZOTTO 

REQUERIDO: CELSO FENSTERSEIFER WEBER I - Retifiquem-se o registro e 

a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II 

- Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000247-31.2018.8.11.0040 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Manifeste-se quanto ao certificado no ID 11584380. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006708-53.2017.8.11.0040 AUTOR: SUSANA TEIXEIRA RÉU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais 

descontos indevidos poderão ser revertidos ao final. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Município de Ipiranga do Norte não adota 

política conciliatória em demandas judiciais. Decorre que tal ato somente 

tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis 

da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) 

indefiro a medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de 

conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003560-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003560-68.2016.8.11.0040 REQUERENTE: NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Trata-se de 

reclamação proposta por NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI SILVANA ALVES 

DE SOUZA em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, em que pretende: a) 

concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de órgãos de 

restrição ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito referente ao 

Contrato n. CC20681-4, o qual gerou a inscrição no valor de R$684,96 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos); e c) a 

condenação do banco reclamado a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de ser correntista do banco 

reclamado desde o ano de 2002, jamais efetuou a movimentação de sua 

conta corrente, tampouco realizou a contratação de serviços ofertados 

pela refira instituição financeira. No entanto, ao tentar realizar compras no 

comércio local, foi surpreendido com a existência de inscrição de seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, ora promovida pelo banco 

reclamado em razão de um suposto débito referente ao Contrato n. 

CC20681-4, no valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e seis centavos), o que lhe causou danos morais. A inicial vem 

instruída com os documentos constantes nos Ids. 4360147, 4360148, 

4360152 e 4360150. A pretensão liminar foi deferida (Id. 4454209). 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 6694785). O banco 

reclamado apresentou contestação no Id. 6727064. Em síntese, argumenta 

ser legítima a inscrição impugnada, tendo em vista a existência de débitos 

em conta corrente em que a parte reclamante figura como segunda titular, 

sendo o seu esposo, Sr. Edvaldo Siquieri, o primeiro titular. Aduz que, 

diferentemente do sustentado pela parte reclamante, a conta corrente 

jamais esteve inativa, sendo utilizada regularmente para a realização de 

pagamentos, depósitos, compras com cartão de crédito, saques etc. 

Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Juntou documentos nos Ids. 6727066, 6727067, 6727068, 6727069, 

6727070, 6727071, 6727072, 6727073, 6727074, 6727075, 6727076, 

6727077, 6727078, 6727079, 6727080, 6727081, 6727082, 6727090 e 

6727091. A parte reclamante apresenta impugnação no Id. 6739786. Em 

síntese, rechaça todas as alegações constantes na contestação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

de débito. A parte reclamante sustenta que a referida conta corrente 

encontrava-se inativa, pois, há muitos anos ela ou o seu marido não a 

movimentavam, sendo, segunda sua ótica, indevida a cobrança 

impugnada, tendo em vista que resultam da cobrança de taxas de 

manutenção. Por outro lado, o banco reclamado sustenta ser legítima a 

cobrança, pois que decorre de valores lançados em conta corrente 

pertencente à parte reclamante, os quais não foram quitados, ensejando a 

inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Inicialmente, 

incontroversa a existência de relação negocial estabelecida entre as 

partes, consubstanciada na conta corrente n. 20681-4, vinculada à 

Cooperativa n. 0812, conforme se extrai dos diversos documentos que 

instruem os autos. Segundo a Resolução n. 2.025 do Banco Central, deve 

ser considerada conta corrente inativa aquela não movimentada por mais 

de 06 (seis) meses. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se posicionado 

no sentido de que o débito derivado da cobrança de taxas de manutenção 

de conta inativa é ilícito e deve ser declarado inexistente. Aliás, tem-se 

admitido, inclusive, o encerramento tácito de conta corrente em face de 

longo período sem realização de qualquer movimentação, mostrando-se 

inadequada a cobrança de tarifas administrativas e tributos em virtude da 

manutenção da conta corrente que se encontra nesta situação. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DÍVIDA DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE 

CONTA-CORRENTE INATIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. APELO DESPROVIDO. O débito derivado da cobrança de taxas 

de manutenção de conta inativa é ilícito e deve ser declarado inexistente. 

Em decorrência, mostra-se irregular a inscrição do nome do autor em 

virtude do débito cedido, por acarretar danos morais in re ipsa. Ademais, a 

jurisprudência desta Corte tem admitido a ocorrência do encerramento 

tácito de conta-corrente, em face do largo período sem realização de 

qualquer movimentação, donde mostrar-se inadequada a cobrança de 

tarifas administrativas e tributos em virtude da manutenção de 

conta-corrente após o seu encerramento.” (TJRR. Proc. n. 10119206729. 

Relator ERICK LINHARES. Julgado em 02-8-2013). [sem destaque no 

original] No caso, vê-se que não restou demonstrada, de forma cabal, a 

legitimidade da cobrança do valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), efetuada mediante o Contrato n. 

CC20681-4, o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito. Conquanto a parte reclamante não tenha 

demonstrado que realizou formalmente o pedido de encerramento da conta 

corrente n. 20681-4, pelo extrato juntado pelo próprio banco reclamado (Id. 

6727067), o qual demonstra movimentações ocorridas na referida conta 

entre 30-4-2003 e 31-3-2017, verifica-se que a última movimentação 

promovida pela parte reclamante ocorreu em 08-10-2015, identificada por 

um depósito e um saque do mesmo valor – R$1.954,00 (mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais) –, bem assim que referida data havia um saldo 

devedor de R$248,56 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos), o qual não foi levado em consideração pela parte reclamante 

quando da distribuição da inicial. Desde então – 08-10-2015 até 31-3-2017 

–, os lançamentos na referida conta corrente foram decorrentes de 

descontos promovidos pelo banco reclamado, a título de manutenção de 

conta e tributos, ocorridos, inclusive, após o decurso do prazo de 06 

(seis) meses da última movimentação – 08-4-2016 –, quando a conta 

corrente deve ser considerada inativa, conforme acima consignado. 

Desse modo, são legítimos os lançamentos promovidos pelo banco 

reclamado até 08-4-2016, quando o saldo devedor da parte reclamante 

somava o montante de R$422,42 (quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta e dois centavos), segundo o extrato bancário constante no Id. 

6727067. Do extrato expedido pelo Serviço de Proteção ao Crédito (Id. 

4360148), verifica-se que a cobrança efetuada pelo banco reclamado 

refere-se à dívida no valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos) com vencimento em 11-9-2016, o que 

denota que, de fato, a instituição financeira reclamada tem realizado 

subsequentes lançamentos de tarifas administrativas e de tributos em 

conta corrente considerada inativa, devendo o débito, resultado desses 

lançamentos, ser considerado inexistente. Quanto ao dano moral. De 

início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 
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responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, conquanto a parte 

reclamada tenha prestado serviço defeituoso, consubstanciado no 

lançamento de tarifas administrativas e de tributos em conta corrente 

considerada inativa, verifica-se que a parte reclamante estava 

inadimplente – saldo devedor de R$248,56 (duzentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos) – quando promoveu a última 

movimentação na conta corrente n. 20681-4 – em 08-10-2015 –, situação 

que afasta o ilícito sustentado a ensejar a reparação pretendida. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida no Id. 4454209, bem assim para JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, somente naquilo 

que excede o valor de R$422,42 (quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta e dois centavos), referente ao Contrato n. CC20681-4, o qual 

gerou a inscrição no valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 10 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

1º de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003559-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003559-83.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EDVALDO SIQUIERI 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Trata-se de 

reclamação proposta por EDVALDO SIQUIERI SILVANA ALVES DE SOUZA 

em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, em que pretende: a) concessão de 

medida liminar para a retirada do seu nome de órgãos de restrição ao 

crédito; b) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

CC20681-4, o qual gerou a inscrição no valor de R$684,96 (seiscentos e 

oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos); e c) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de ser correntista do banco reclamado 

desde o ano de 2002, não a movimentava há anos, encontrando-se ela 

inativa. No entanto, ao tentar realizar compras no comércio local, foi 

surpreendido com a existência de inscrição de seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, ora promovida pelo banco reclamado em razão de um 

suposto débito referente ao Contrato n. CC20681-4, no valor de R$684,96 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), o que lhe 

causou danos morais. A inicial vem instruída com os documentos 

constantes nos Ids. 4360109, 4360111, 4360115 e 4360117. A pretensão 

liminar foi deferida (Id. 4461625). Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 6694668). O banco reclamado apresentou contestação no 

Id. 6727119. Em síntese, argumenta ser legítima a inscrição impugnada, 

tendo em vista a existência de débitos em conta corrente em que a parte 

reclamante figura como primeiro titular, sendo a sua esposa, Sra. Neuza 

Maria Marin Siquieri, a segunda titular. Aduz que, diferentemente do 

sustentado pela parte reclamante, a conta corrente jamais esteve inativa, 

sendo utilizada regularmente para a realização de pagamentos, depósitos, 

compras com cartão de crédito, saques etc. Desse modo, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos Ids. 

6727121, 6727123, 6727130, 6727131, 6727132, 6727133, 6727134, 

6727135, 6727136, 6727137, 6727138, 6727139 e 6727140. A parte 

reclamante apresenta impugnação no Id. 6739915. Em síntese, rechaça 

todas as alegações constantes na contestação, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência de débito. A parte 

reclamante sustenta que a referida conta corrente encontrava-se inativa, 

pois, há muitos anos ela ou o seu marido não a movimentavam, sendo, 

segunda sua ótica, indevida a cobrança impugnada, tendo em vista que 

resultam da cobrança de taxas de manutenção. Por outro lado, o banco 

reclamado sustenta ser legítima a cobrança, pois que decorre de valores 

lançados em conta corrente pertencente à parte reclamante, os quais não 

foram quitados, ensejando a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. Inicialmente, incontroversa a existência de relação 

negocial estabelecida entre as partes, consubstanciada na conta corrente 

n. 20681-4, vinculada à Cooperativa n. 0812, conforme se extrai dos 

diversos documentos que instruem os autos. Segundo a Resolução n. 

2.025 do Banco Central, deve ser considerada conta corrente inativa 

aquela não movimentada por mais de 06 (seis) meses. Com efeito, a 

jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o débito 

derivado da cobrança de taxas de manutenção de conta inativa é ilícito e 

deve ser declarado inexistente. Aliás, tem-se admitido, inclusive, o 

encerramento tácito de conta corrente em face de longo período sem 

realização de qualquer movimentação, mostrando-se inadequada a 

cobrança de tarifas administrativas e tributos em virtude da manutenção 

da conta corrente que se encontra nesta situação. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA 

DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE 

CONTA-CORRENTE INATIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. APELO DESPROVIDO. O débito derivado da cobrança de taxas 

de manutenção de conta inativa é ilícito e deve ser declarado inexistente. 

Em decorrência, mostra-se irregular a inscrição do nome do autor em 

virtude do débito cedido, por acarretar danos morais in re ipsa. Ademais, a 

jurisprudência desta Corte tem admitido a ocorrência do encerramento 

tácito de conta-corrente, em face do largo período sem realização de 
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qualquer movimentação, donde mostrar-se inadequada a cobrança de 

tarifas administrativas e tributos em virtude da manutenção de 

conta-corrente após o seu encerramento.” (TJRR. Proc. n. 10119206729. 

Relator ERICK LINHARES. Julgado em 02-8-2013). [sem destaque no 

original] No caso, vê-se que não restou demonstrada, de forma cabal, a 

legitimidade da cobrança do valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), efetuada mediante o Contrato n. 

CC20681-4, o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito. Conquanto a parte reclamante não tenha 

demonstrado que realizou formalmente o pedido de encerramento da conta 

corrente n. 20681-4, pelo extrato juntado pelo próprio banco reclamado (Id. 

6727132), o qual demonstra movimentações ocorridas na referida conta 

entre 30-4-2003 e 31-3-2017, verifica-se que a última movimentação 

promovida pela parte reclamante ocorreu em 08-10-2015, identificada por 

um depósito e um saque do mesmo valor – R$1.954,00 (mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais) –, bem assim que referida data havia um saldo 

devedor de R$248,56 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos), o qual não foi levado em consideração pela parte reclamante 

quando da distribuição da inicial. Desde então – 08-10-2015 até 31-3-2017 

–, os lançamentos na referida conta corrente foram decorrentes de 

descontos promovidos pelo banco reclamado, a título de manutenção de 

conta e tributos, ocorridos, inclusive, após o decurso do prazo de 06 

(seis) meses da última movimentação – 08-4-2016 –, quando a conta 

corrente deve ser considerada inativa, conforme acima consignado. 

Desse modo, são legítimos os lançamentos promovidos pelo banco 

reclamado até 08-4-2016, quando o saldo devedor da parte reclamante 

somava o montante de R$422,42 (quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta e dois centavos), segundo o extrato bancário constante no Id. 

6727132. Do extrato expedido pelo Serviço de Proteção ao Crédito (Id. 

4360111), verifica-se que a cobrança efetuada pelo banco reclamado 

refere-se à dívida no valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos) com vencimento em 11-9-2016, o que 

denota que, de fato, a instituição financeira reclamada tem realizado 

subsequentes lançamentos de tarifas administrativas e de tributos em 

conta corrente considerada inativa, devendo o débito, resultado desses 

lançamentos, ser considerado inexistente. Quanto ao dano moral. De 

início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, conquanto a parte 

reclamada tenha prestado serviço defeituoso, consubstanciado no 

lançamento de tarifas administrativas e de tributos em conta corrente 

considerada inativa, verifica-se que a parte reclamante estava 

inadimplente – saldo devedor de R$248,56 (duzentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos) – quando promoveu a última 

movimentação na conta corrente n. 20681-4 – em 08-10-2015 –, situação 

que afasta o ilícito sustentado a ensejar a reparação pretendida. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida no Id. 4461625, bem assim para JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, somente naquilo 

que excede o valor de R$422,42 (quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta e dois centavos), referente ao Contrato n. CC20681-4, o qual 

gerou a inscrição no valor de R$684,96 (seiscentos e oitenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 10 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

1º de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DITOS (REQUERIDO)

IDEIR CANDIDO DE SOUZA DITOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLMIRO FILHO SILVEIRA DE ARRUDA OAB - MT22522/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001190-82.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: IDEIR CANDIDO DE SOUZA DITOS, GERALDO DITOS 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação 

cobrança ajuizada por AUTO PEÇAS MINGOTTI LTDA - ME em face de 

GERALDO DITOS E OUTRO. A requerida, devidamente citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação 

alegando estar residindo em outro Município e juntando atestado de saúde 

que a impede de comparecer à audiência. Requereu a decretação da 

prescrição. A ação vem embasada em um cheque no valor de R$200,00 

(duzentos reais), de número 300125, emitido em 11/09/2007 e outro no 

valor de R$1.174,00 emitido em 29/05/2007, há mais de 5 anos, tendo sido 

a presente ação proposta em 14/03/2017. Assim, não merece acolhida a 

pretensão autoral, tendo em vista que a mesma encontra-se fulminada 

pela prescrição. A ação para cobrança de valor constante em instrumento 

público ou particular, tenha ele força executiva ou não, submete-se ao 

prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código 

Civil. Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 503: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face 

do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia 

seguinte à data de emissão estampada na cártula. Nesse sentido já 

decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. 

CHEQUE PRESCRITO. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 5 

(CINCO) ANOS. SÚMULA Nº 83/STJ. (...) 2. A ação monitória fundada em 

cheque prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.349/MG, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 24/10/2013) DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente Ação de Cobrança, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento de prescrição, nos termos do artigo 487, II 

do Código Civil de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003488-47.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEVERSON ANTONIO ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, CLEVERSON ANTONIO ALVES, que 

recentemente tentou efetuar uma compra no crediário, a qual foi 

inviabilizada ante a constatação da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC no valor de R$130,11, efetuada pela requerida. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débito e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que existe contrato entre as 

partes, sendo notória a prestação de serviços. Requer, por fim, a 

condenação da autora por litigância de má fé. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo gravação da 

ligação telefônica, onde há confirmação dos dados pessoais da parte 

autora (nome completo, endereço, data de nascimento, nome da mãe), e 

também a confirmação da contratação de um plano telefônico e escolha da 

data de vencimento das faturas, que coincide com a data das faturas 

anexadas aos autos pela requerida. Cabe ressaltar que há que se falar 

em quebra ilegal do sigilo telefônico com a apresentação da gravação em 

questão, primeiramente porque trata-se de ligação efetuada pela requerida 

ao ora autor, sendo informado ao mesmo que a mesma estava sendo 

gravada. Assim, não há que se falar em ilicitude da mesma como meio de 

prova. Além disso, plenamente possível - além de suficientemente provada 

no caso em apreço - a contratação verbal. Por fim, restou evidenciado que 

a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar 

anteriormente concedida. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa, este fixado 

em R$15.760,00, (NCPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, requeridos na inicial. A suspensão não alcançará, 

contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza 

Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003510-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

GUIA MAIS PUBLICIDADE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003510-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AN COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - ME REQUERIDO: GUIA MAIS PUBLICIDADE LTDA., CARVAJAL 

INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A requerida Guia Mais, devidamente citada 

não compareceu à audiência de conciliação, nem mesmo apresentou 

contestação, de modo que manifesta a sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, não havendo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. Toda a celeuma 

jurídica no presente caso se resume à negativação indevida em face da 

autora. Esta ilustra que jamais solicitou qualquer meio de propaganda com 

as reclamadas, tanto impresso quanto digital, haja vista o serviço ser 

desnecessário para o ramo de atividade oferecido pela mesma. Neste 

contexto, afirma que por volta do mês de março de 2016 começou a 

receber ligações de cobrança e e-mail da requerida, alertando sobre um 

anúncio feito e que não havia sido pago. A ré, ao seu turno, aduz ter 

realizado negócios jurídicos com a autora, o qual foi contratado através de 

e-commerce. Afirma que houve a prestação dos serviços, sendo portanto 

devido o pagamento. Após detida análise dos autos entendo assistir razão 

à autora. A requerida não comprovou por qualquer documento idôneo a 

contratação de serviços por parte da requerente. Bastaria que a ré 

demonstrasse a realização da contratação– com a expressa 

concordância da requerente – para comprovar a causa subjacente do 

negócio jurídico e indicar a higidez da inscrição, não o fazendo é preciso 

reconhecer como indevida a inscrição realizada . Neste caso, necessária 

é a reparação dos danos decorrentes deste fato, pois atingiu direito de 

personalidade, especificamente a honra objetiva da pessoa jurídica[1]. A 

mácula ao nome repercute socialmente, influencia no que os outros 

pensam do inscrito indevidamente, interferindo na imagem da pessoa 

atingida. A prova do dano é dispensada, pois presumida: é dizer, a simples 

conduta do fornecedor, no caso em tela, leva ao dever de indenizar. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
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Grosso, in verbis: O Superior Tribunal de Justiça também segue o mesmo 

entendimento: RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN 

RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.677.904/SP 

(2016/0181517-5), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 

10.08.2017). E, considerando-se as circunstâncias do caso (a saber: 

inscrição indevida) onde se verificou lesão apenas à honra objetiva do 

autor, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pelas reclamadas é justo. Por fim, uma vez 

demonstrada a inexistência da relação jurídica, medida que se impõe a 

improcedência do pedido contraposto realizado pela empresa ré. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar a inexistência de relação contratual e 

a consequente inexigibilidade do débito no valor de R$575,00 referente ao 

contrato 14372491 efetuado por CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, de forma solidária, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data do conhecimento 

da restrição) (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. [1] [...] 2. "Toda a edificação da teoria 

acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está 

calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente 

lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 389.410/SP, 

Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). 

Incidência da Súmula 227/STJ.[...] (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 

26/11/2015).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA RODRIGUES MORARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001967-67.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIA CRISTINA RODRIGUES MORARI Ante a 

informação pela parte exequente de realização de composição 

extrajudicial com a quitação do débito (ID 10661256), julgo extinto este 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 22 

de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º 

de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CLOSS MARCON (REQUERENTE)

JOSEMAR LUIZ MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003512-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSEMAR LUIZ MARCON, 

SUZANA CLOSS MARCON REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra os autores 

JOSEMAR LUIZ MARCON e SUZANA CLOSS MARCON que adquiriram 

passagens aéreas com a requerida de Sorriso/MT a Curitiba/PR. Relatam 

que na volta, no trecho Cuiabá – Sorriso o voo sofreu um grande atraso, 

sem qualquer justificativa. O mesmo estava previsto para ocorrer as 22:00 

horas, porém somente saiu de Cuiabá as 01:10 da madrugada do dia 

seguinte. Requerem a procedência da ação para que a reclamada seja 

condenada a indenizar os reclamantes pelos danos morais sofridos, em 

valor a ser arbitrado por esse juízo. A companhia aérea contesta inexistir 

ato ilícito praticado. Afirma que o atraso ocorreu devido manutenção não 

programada, e demonstra por meio de relatório que “a aeronave 

apresentou uma mensagem de que o piloto automático estava falhando. 

Diz que diante do ocorrido e a fim de evitar maiores riscos aos 

passageiros não restou outra alternativa para a Azul que não fosse 

atrasar o aludido voo. Quanto ao mérito, depreende-se que os autores 

contrataram os serviços de transporte da AZUL, para levá-lo de 

Curitiba/PR à Sorriso/MT, exatamente no horário estipulado, quer dizer, 

naquele previsto no bilhete de embarque. O atraso do voo resultou de 

falha na prestação do serviço contratado, contudo, conforme demonstrou 

a companhia aérea houve necessidade da troca de uma peça da 

aeronave. O atraso foi de pouco mais de 03 horas, conforme afirma o 

autor e a própria companhia aérea, e entendo que isso não gera a 

indenização pleiteada. Houve, sim, descumprimento contratual por parte da 

reclamada, o que, via de regra, não acarreta ofensa aos direitos da 

personalidade. Para o reconhecimento de danos morais, o reclamante 

deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do descumprimento, 

o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida aeroportuária, 

dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como causa de 

indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto 

com a constante reparação de pequenos desentendimentos cotidianos. 

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado que o 

mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 
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elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010349-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010349-66.2013.8.11.0040 EXEQUENTE: VILSON MARCHIORO 

EXECUTADO: DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por VILSON 

MARCHIORO em desfavor de DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN. Foi 

deferido prazo de 10 dias ao exequente a fim de se manifestar acerca dos 

rumos da execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo (ID 10895272). Sendo assim, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003912-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003912-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WALTER DE SOUSA JUNIOR 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra o autor, WALTER DE SOUSA 

JUNIOR, que adquiriu uma passagem aérea para seu tio Marcelo Queiroz 

no trecho Cuiabá – Sinop para o dia 05/07/2017, tendo pago a mesma 

através de pontos do programa Tudo Azul e as taxas mediante cartão de 

crédito. Relata que recebeu e-mail com o código de reserva e o status 

aprovado, entretanto no dia do embarque, o requerente e seu tio foram 

surpreendidos com a informação que a passagem havia sido cancelada. 

Afirma que a atendente não conseguiu resolver o problema, de modo que 

o requerente teve que comprar nova passagem aérea, caso contrário não 

seria possível o embarque no voo. Requerem a procedência da ação para 

que a reclamada seja condenada a indenizar os reclamantes pelos danos 

morais sofridos na importância de R$10.000,00. A companhia aérea 

contesta sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, visto 

que a passagem foi emitida em nome de Marcelo Queiroz. Diz inexistir ato 

ilícito praticado e consequentemente estar ausente o dever de indenizar. 

Relata que as passagens adquiridas via web-site passam por um 

procedimento de prevenção, onde foi identificada uma irregularidade no 

pagamento, ou seja, uma possível fraude. Afirma que o valor pago no 

cartão de crédito foi estornado e os pontos devolvidos ao programa Tudo 

Azul. Primeiramente, tenho que não há que se falar em ilegitimidade ativa, 

visto que o adquirente das passagens é o autor, tendo o mesmo comprado 

a passagem para que seu tio viajasse. Quanto ao mérito, depreende-se 

entendo que embora inegáveis os transtornos experimentados pelo autor 

com o cancelamento de sua passagem, o mesmo só ocorreu devido ao 

procedimento de segurança, que certamente deve ter estranhado a 

aquisição da passagem pelo autor para uma terceira pessoa. Salienta-se, 

que o autor mesmo refere que efetuou a compra da passagem um dia 

antes do embarque, assim, entendo que não houve tempo hábil para que a 

companhia aérea o avisasse do cancelamento. Tal procedimento, aliás, 

visa somente à segurança do próprio cliente, e embora no caso tenho 

errado, pois a passagem realmente havia sido adquirida pelo autor, não 

pode ser condenado. Ademais, pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples 

ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o 

ordenamento jurídico enseja indenização por dano imaterial. O importante é 

que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da 

pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e 

jurisprudência têm afirmado que o mero inadimplemento contratual – que é 

um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA NOGUEIRA DE LIMA 05603326107 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003274-56.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SABRINA NOGUEIRA DE LIMA 

05603326107 REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de reclamação em que afirma a parte 

autora que realizou compras no estabelecimento da reclamada, no mês de 

abril de 2017, no valor aproximado de R$3.200,00. Refere que no dia 

23/06/2017 um funcionário da reclamada entrou em contato telefônico com 

o Sr. Fabio Nogueira de Lima, irmão da proprietária da reclamante 

cobrando a dívida, informando dados da compra e dados pessoais da 

empresa reclamante. O Sr. Fabio ficou bastante alterado com a situação, 

tendo ido até a residência da ora autora querendo informações do porque 

da ligação cobrando ele, e quebrou o portão e as janelas da casa. Diante 

da situação, a reclamante foi até a requerida, querendo informações do 

porque da cobrança do seu irmão, sendo que nem ao menos era fiador da 

reclamante. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de danos 

morais em valor não inferior a R$18.740,00. A requerida GAZIN INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA afirma que a 

requerente possui uma compra em aberto com parcelas a vencer. Relata 

que a requerente foi relapsa na obrigação assumida, eis que não efetuou 

o pagamento das parcelas contratadas à época, o que ensejou a 

cobrança. Aduz que como os contatos constantes em seu cadastro não 

foram suficientes para a efetivação da cobrança, a ré buscou outros 

números de telefone na internet, a fim de descobrir o paradeiro da autora, 
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sendo que ao procurar pelo nome da empresa encontrou o número de 

telefone do irmão da autora e a ligar para o mesmo este informou que a 

empresa aberta com o CNPJ da compra é de sua responsabilidade e 

gerência. Afirma que não pode ser punida por fato que a própria autora 

deu causa, ao não manter seu cadastro atualizado. Entendo ser 

improcedente o pleito inicial. Na instrução realizada ficou comprovado que 

o telefone do irmão da autora constava como número pertencente à 

empresa da ora requerente e quando a preposta da requerida telefonou 

pedindo para falar com o financeiro da empresa o irmão da mesma se 

identificou como responsável. A preposta afirma ainda que em nenhum 

momento informou que a dívida era da empresa da autora. Vale ressaltar, 

que a compra foi efetuada em nome da empresa, e que tendo o irmão da 

autora se identificado como responsável pelo setor financeiro não há 

ilegalidade em repassar informações da compra ao mesmo. Deve-se 

atentar ao fato, ainda, de que a mãe da autora, ouvida como informante em 

audiência, afirma que o irmão da autora é professor de Judo, assim, claro 

está que ambos eram sócios na empresa em questão, a qual em 

verificação através do site de pesquisas verifico que possui o nome 

fantasia “Academia Cerejeira – Judo”. Desse modo, embora lamentável o 

fato ocorrido, com a destruição da grade e das janelas da casa por parte 

do irmão da autora, em clara atitude de descontrole emocional, tenho que 

não se pode imputar à requerida responsabilidade pelo fato, visto que 

apenas agiu em exercício regular do direito, ao efetuar a cobrança de uma 

dívida que estava em atraso. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente Reclamação. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. Sorriso/MT, 25 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA APARECIDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO Nº 

1001822-11.2017 Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, VANUSA APARECIDA SANTOS 

DA SILVA, que ao tentar ao tentar realizar compras em estabelecimentos 

comerciais constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida (contrato 

0217367774 no valor de R$678,83 e R$12,45). Alega que desconhece o 

débito, sendo o mesmo indevido, pois jamais acontecera algum negócio 

jurídico entre ambos. Requer a declaração de inexistência dos débitos e o 

pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 20 

(vinte) salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão supostamente assinados pela parte autora, acompanhados de 

cópia dos documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, 

que embora a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com a assinatura do documento de identidade acostado pela 

própria aos autos, procuração, declaração de hipossuficiência bem como 

contrato com a do contrato de aluguel que teve a assinatura reconhecida 

em cartório. Ademais, por ter a requerida também anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação, pois, vale ressaltar, não há notícia nos autos que 

houve furto de documentos da requerente. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a 

tutela de urgência anteriormente deferida. Ainda, verifico que o valor 

atribuído à causa é irrisório, e não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, de modo que, atenta as pedidos formulados na 

inicial, corrijo de ofício o valor da causa para R$19.431,28 (dezenove mil 

quatrocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), nos termos do 

artigo 292, §3º do NCPC. Considerando a litigância de má-fé da reclamante 

(NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$19.431,28 (dezenove mil quatrocentos e trinta e um reais 

e vinte e oito centavos), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 

55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 25 de janeiro 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000463-26.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO VICTOR MAIA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais em que requer o autor ressarcimento, devolução do valor de 

R$512,46, indevidamente cobrado pela requerida pelo cancelamento de 

passagens aéreas adquiridas, bem como danos morais no importe de 10 

salários mínimos em virtude de tal cobrança indevida. Adquiriu o autor, em 

03 de novembro de 2016, passagens aéreas para duas pessoas, cuja 

compra totalizou o valor de R$1.091,36. Tal valor foi pago via boleto 

bancário. Aduz que por motivos financeiros teve que cancelar a viagem, o 

que ocorreu em 26 de novembro de 2016, quase 2 meses antes da viagem 

que estava programada para 21 de janeiro de 2017. Refere que foi 

restituído somente o valor de R$469,76, ficando retido o valor equivalente 

a 57% do total da passagem. A requerida contesta afirmando que o 

requerido concordou com todas as regras tarifárias no momento da 

compra, de modo que não há ilegalidade na cobrança. Aduz que sua 

conduta encontra respaldo legal na lei que criou a ANAC. Refere que 

todas as informações são claras. Argumenta inexistir conduta ilícita de 

sua parte, de modo que pugna pela improcedência da demanda. 

Verifica-se que o reclamante adquiriu passagem aérea na modalidade 

“básico”, com desconto promocional, que previa contratualmente o 

reembolso diferenciado para o caso de cancelamento. Portanto, vale o que 

for contratado entre a empresa e o passageiro. Ademais, tal previsão foi 

disponibilizada no site da empresa e enviada por e-mail ao contratante, 

constando inclusive no comprovante de compra pelo mesmo juntado com a 

inicial, não se vislumbrando abusividade na cobrança, tendo em vista que 

serve para diminuir o prejuízo causado pelo passageiro que não 

embarcou. Também não há falar em dano moral no caso concreto, pela 

ausência de ilícito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉRERA. DANO 

MORAL. Dano moral não configurado, pois a situação telada causou 

meros dissabores diários, que desvinculados da violação direta de direitos 

de personalidade, não têm o condão de impor a fixação de indenização a 

título de prejuízo imaterial. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70065924565, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 24/02/2016) . 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação de Reparação de Danos para. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 25 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010695-12.2016.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNA RAFAELE DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, BRUNA RAFAELE DA SILVA, que recentemente tentou 

efetuar compras no crediário e teve as mesmas negadas, ante a 

constatação da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC em relação ao 

contrato nº 70769814, no valor de R$86,78. Requereu a procedência da 

ação para determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros de 

devedores, e declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de 20 (vinte) 

salários mínimos. A requerida, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (CLARO TV), afirma ter havido regular contratação e pugna pela 

improcedência da demanda, afirmando que a inscrição trata-se de 

exercício regular de direito. Diz que os serviços foram instalados em 

14/05/2012 no pacote “básico essencial fidelidade”. Colaciona prints de 

telas sistêmicas. Argui a inexistência de dano moral, pugnando pela 

aplicação da súmula 385 do STJ. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha telefônica foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo 

apenas faturas e telas sistêmicas geradas unilateralmente, o que conduz 

à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, 

não há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a 

requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ademais, no caso em apreço, por tratar-se de 

instalação de TV por assinatura, fácil seria à requerida colher a assinatura 

da autora em um contrato físico ou ordem de instalação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 
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DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

“CEF” no dia 19/01/20156, conforme demonstra o extrato juntado com a 

inicial. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, tenho 

que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas 

Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que 

entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor 

nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, 

que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que 

afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito com 

relação ao contrato nº 70769814, no valor de R$86,78, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 26 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000889-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAYARA JORDANA 

CARDOSO MENDULA REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, RAYARA 

JORDINA CARDOSO MENDULA, que ao tentar realizar compras no 

crediário no comércio local, foi submetido a processo de aprovação de 

cadastro onde foi informado que havia uma restrição em seu nome, 

referente à dívida junto à requerida (contrato nº 0254420944 no valor de 

R$175,68). Alega que desconhece o débito e nunca realizou nenhuma 

compra em qualquer estabelecimento da empresa. Requer: a) a 

procedência da ação para determinar que a requerida se abstenha de 

inserir novamente seu nome em cadastros restritivos de crédito b) 

indenização por danos morais. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

apresentou contestação aduzindo sobre a regularidade da inscrição, bem 

como a inexistência de dano moral. Diz que a inscrição do débito no SPC 

trata-se de exercício regular de direito. Relata que houve prestação e 

fruição dos serviços. Discorre sobre a inexistência de danos morais. 

Junta telas de sistema interno e fala sobre a presunção de veracidades 

das mesmas. Aduz sobre a legalidade de contratação via call center. 

Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 
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PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a 

requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

“TRIBANCO/TRICARD” no dia 25/04/2016, conforme demonstra o extrato 

juntado com a inicial. Assim, considerando as particularidades do caso 

concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil 

e reais), valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus 

excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0254420944 no valor de R$175,68, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 26 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003915-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDA ELENICE SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, verifico que a parte autora não 

compareceu na audiência de conciliação, embora tenha sido intimada para 

tanto. Todavia, considerando que há contestação juntada aos autos, e 

documentação farta e suficiente para análise do mérito, necessário julgar 

o pedido da autora antecipadamente, considerando a desnecessidade de 

produção de outras provas, na forma do art. 355, I do CPC. Outrossim, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a autora foi 

negativada por ordem da empresa ré por uma dívida no valor de R$ 63,02 

(sessenta e três reais e dois centavos), no dia 09 de novembro de 2014, 

como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, o autor 

afirma peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a negativa de 

contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando 

cópia do contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela 

autora – assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório 

inicial, além de apresentar cópias dos documentos pessoais da autora, 

frise-se. Inclusive, junta aos autos cópia da identidade e CPF (documentos 

idênticos aos apresentados com a inicial) e cópia das faturas com 

detalhamento dos serviços prestados. Sublinho, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, há nos 

autos indícios de que a autora adimpliu faturas referentes aos serviços 

prestados pela ré, o que indica, sem maiores digressões, a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Tais provas indicam, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Portanto, a ré 

demonstrou que a autora contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Bem como provou a origem dos débitos.. Por tal razão, as 

alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) se mostram inverossímeis. Assim, entendo ser o arcabouço 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada 

por terceiro no presente caso, bem como ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, 

por inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a dívida 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante 

(NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 
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26 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003890-31.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANA PAULA GOMES BRIANEZI 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, 

ANA PAULA GOMES BRIANEZI, que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$233,44 com relação aos contrato 239707678. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida, EMBRATEL TVSAT, contesta sustentando ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviços. Diz ter havido contratação 

de um pacote de TV por assinatura. Aduz a possibilidade de fraude. 

Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. Diz inexistir dano moral 

indenizável. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega que os serviços foram contratados pela parte 

autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Ademais, por tratar-se de suposta contratação de TV por assinatura, os 

prepostos da ré foram até a residência da autora para instalar, de modo 

que fácil seria colher sua assinatura em um contrato físico ou ordem de 

serviço. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação 

por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía 

a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito de R$233,44 com relação aos 

contrato 239707678, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA SILVA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003805-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA CELIA DA SILVA LIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, MARIA 

CELIA DA SILVA LIRA, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$157,98 com relação ao contrato 0275624884. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer seja 

declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, contesta sustentando ausência do 

interesse de agir por não haver protocolo de ligação de atendimento. No 
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mérito, diz ter havido regular contratação e notória prestação de serviços. 

Alega que a contratação inicialmente se deu na modalidade pré-pago, 

tendo havido posterior migração para o plano controle. Aduz a 

possibilidade de fraude. Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. Diz 

inexistir dano moral indenizável. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega que os serviços foram 

contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Como alega a 

requerida que houve migração de uma plano pré-pago para um plano pós, 

poderia ter juntado aos autos comprovante de Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$157,98 com relação ao contrato 0275624884, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA CAONI GUERRIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-77.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP REQUERIDO: HILDA CAONI GUERRIERI Ante a informação pela parte 

exequente de realização de composição extrajudicial com a quitação do 

débito (ID 94550437), julgo extinto este feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010566-07.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ERICA CRISTINA PEREIRA 

FIALHO REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO, que recentemente tentou 

efetuar compras no crediário e teve as mesmas negadas, ante a 

constatação da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC em relação ao 

contrato nº 50435223444, no valor de R$274,06. Requereu a procedência 

da ação para determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros 

de devedores, declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$14.480,00. 

A requerida, OI S.A, afirma ter havido regular contratação e pugna pela 

improcedência da demanda, afirmando que a inscrição trata-se de 

exercício regular de direito. Diz que a autora possuiu junto à empresa ré 

os serviços de telefonia sob o número (65)36922509(65)36922509 – 

F3320618, ativa e em funcionamento no período de 16/03/2011 a 

12/12/2011. Colaciona prints de telas sistêmicas. Argui a inexistência de 

dano moral. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 
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inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que a linha telefônica foi contratada pela parte autora, 

tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas faturas e telas sistêmicas geradas 

unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição negativa 

carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação 

telefônica onde supostamente a parte teria contratado os serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 

cadastro dados fidedignos de contratação. Ademais, no caso em apreço, 

por supostamente tratar-se de instalação de telefone fixo, fácil seria à 

requerida colher a assinatura da autora em um contrato físico ou ordem de 

instalação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outras duas inscrições posteriores, 

efetuadas por “AVENIDA” no dia 15/01/2014 e por “CALCARD” em 

06/05/2014, conforme demonstra o extrato juntado com a inicial. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que 

não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria 

a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência 

de contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 50435223444, no valor de R$274,06, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 
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Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PERES DA CRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002730-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIMAR PERES DA CRUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000727-43.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAMILA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 
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EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JACKSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001989-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MICHAEL JACKSON ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA O cabimento 

dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos 

Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo 

com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Apenas 

à título de esclarecimento, convém ressaltar que não há que se falar em 

ilegitimidade da ora embargante, visto que a mesma integra a cadeia de 

fornecedores sendo, desse modo, legítima a compor o pólo passivo da 

presente ação,conforme pacífico entendimento juriprudencial. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de janeiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020020-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LENI FORCHESATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8020020-45.2015.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIA LENI FORCHESATTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 
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pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que a fundamentação também é parte integrante da sentença, 

não apenas o dispositivo, assim os parâmetros para cálculo, os quais 

alega a embargante não terem sido expostos, estão claramente 

detalhados na fundamentação da sentença. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Sorriso/MT, 30 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de dezembro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011028-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011028-32.2014.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON FERREIRA BUENO 

REQUERIDO: OI S.A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

WILSON FERREIRA BUENO contra sentença dos autos. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) O Código Civil, por sua 

vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve erro material na sentença ora embargada, porquanto na 

quantificação do dano moral há um numeral escrito e outro valor distinto 

escrito por extenso. Verifico que de fato ocorreu um erro material na 

sentença, que teve seu dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de tornar definitiva a medida urgente 

deferida e condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (quatro mil reais) (grifo meu), a 

ser atualizado pelo INPC a contar desta data e acrescido de juros legais, a 

contar da data da citação (NCPC, art. 240)” Assim, de acordo com os 

valores do que vem se decidindo para casos análogos, onde também 

ocorreu a suspensão dos serviços telefônicos, tenho que merece 

correção o dispositivo da sentença, que passará a ser assim redigido: 

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de tornar 

definitiva a medida urgente deferida e condenar a parte reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar desta data e 

acrescido de juros legais, a contar da data da citação (NCPC, art. 240)” 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos 

de Declaração, dando-lhes parcial procedência, apenas para retificar o 

erro material exposto no dispositivo da sentença, nos termos da 

fundamentação. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 30 

de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º 

de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-87.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA JUSTINO OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010518-87.2012.8.11.0040 REQUERENTE: ROSA JUSTINO OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA I - Tendo em vista a 

liberação de valores no ID 905468, bem como o decurso do prazo para 

manifestação das partes acerca da intimação do ID 11020946, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de custas e 

honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANEIDE MACHADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000919-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIA EVANEIDE 

MACHADO DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em 

vista o depósito acostado no ID 11164102, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no ID 11206462, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID 11206462. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-09.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MICKAELY DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000781-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MICKAELY DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 11081038, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11509415, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 

11509415. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000827-95.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARGARIDA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11132092, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11509369, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11509369. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REJANE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000782-91.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA REJANE DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no ID 11131594, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11509332, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 

11509332. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000810-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TEREZINHA RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no 

ID 11132420, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

ID 11509658, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II 

- Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11509658. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000779-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AMANDA DE ARAUJO COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11149055, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11112918, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11112918. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011359-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA OAB - MT0016886A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE SYSTEMS INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011359-77.2015.8.11.0040 REQUERENTE: CIBELE PARREIRA REIS DE 

LIMA MIRANDA REQUERIDO: BLUE SYSTEMS INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação indenizatória, proposta por CIBELE 

PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA em desfavor de BLUE SYSTEMAS 

INFORMÁTICA – ME (BBARATO.COM). Foi deferido prazo de 5 dias à 

autora a fim de que apresentasse o atual endereço da reclamada, sob 

pena de extinção, deixando a mesma transcorrer in albis o prazo 

supramencionado (ID 10998716). Sendo assim, opino pela extinção do 
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presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do 

Código de Processo Civil. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

JEC. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010184-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE HAUBERT BORDIGNON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010184-14.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: JOICE HAUBERT 

BORDIGNON Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por DEIVIDE J DA MOTTA PRODUÇÕES 

FOTOGRÁFICAS - ME em face de JOICE HAUBERT BORDIGNON. Foi 

deferido prazo de 5 dias à parte autora a fim de que apresentasse o atual 

endereço da reclamada, sob pena de extinção, deixando a mesma 

transcorrer in albis o prazo supramencionado (ID 10996078). Sendo 

assim, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-14.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSSON EMILIO PALUDO (EXEQUENTE)

IONICE TOMAZELLI PALUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS CELULARES (EXECUTADO)

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010012-14.2012.8.11.0040 EXEQUENTE: EDSSON EMILIO PALUDO, 

IONICE TOMAZELLI PALUDO EXECUTADO: VIVO S/A, MS CELULARES 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 10 dias ao exequente a fim de se 

manifestar acerca dos rumos da execução, tendo o mesmo permanecido 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 10994259). Sendo assim, 

opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000887-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RUBENS SILVA SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Ante a 

informação pela parte requerida de realização de composição extrajudicial 

com a quitação do débito (ID 9031180), julgo extinto este feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. A parte 

autora foi devidamente intimada e advertida a manifestar-se, ciente de que 

sua ausência de manifestação seria entendida como desinteresse no 

prosseguimento do feito (ID 9975430), deixando transcorrer in albis o 

prazo deferido (ID 10947111). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003680-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA, COSTA & TRUMBACH ASSESSORIA DE COBRANCA 

EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003680-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MICHELE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A, LORENA, COSTA & TRUMBACH 

ASSESSORIA DE COBRANCA EMPRESARIAL LTDA Trata-se de Ação de 

Cobrança, na qual sustenta a autora que possui prestação de serviço de 

TV por assinatura junto à primeira requerida e por motivos alheios à sua 

vontade atrasou três mensalidades. Após se estabilizar, entrou em 

contato com a primeira reclamada, e fora informada que a cobrança 

estava por conta da segunda reclamada, tento então entrado em contato 

com a mesma solicitando um acordo para pagamentos das mensalidades 

atrasadas, ficando acordado na ocasião que a reclamante procederia ao 

pagamento parcelado da dívida, e após o pagamento da entrada seu nome 

seria imediatamente retirado dos cadastros restritivos de crédito. Todavia, 

após o pagamento da entrada e da primeira parcela as reclamadas não 

procederam a exclusão do seu nome dos OPC’s. dirigiu-se até o PROCON 

a fim de buscar ajuda mas não obteve êxito. Menciona datas das ligações 

e números de protocolo. Requer: a) a retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito; b) o cancelamento definitivo do serviço; c) danos 

morais no valor de R$8.000,00. Foi indeferida a liminar pretendida. A 

requerida, Lorena, Costa & Trumbach assessoria de cobrança empresarial 

LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, visto que apenas 

possui um contrato com a Claro para recuperação de créditos. Afirma que 

a mesma não concede créditos e/ou descontos, e não isenta o pagamento 

de débitos, nem possui poderes de incluir e excluir o nome e respectivo 

CPF do SERASA. Afirma inexistir dano moral indenizável. A requerida 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA contesta afirmando ser 

regular o débito e consequentemente a inscrição realizada. Afirma que 

consta o pagamento das parcelas de renegociação e que o nome da 
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autora foi retirado dos cadastros restritivos em 04/01/2017. Pugna pela 

improcedência da demanda. Em primeiro lugar, venho por acolher a 

alegação de ilegitimidade passiva da requerida Lorena, Costa e Trumbach 

Ltda. Verifico que a inscrição fora efetuada pela própria Claro, que no 

caso era credora do débito em questão, sendo a ora requerida, como ela 

mesmo menciona, apenas responsável pelos atos materiais de cobrança, 

não tendo ingerência sobre a inclusão ou exclusão de nomes dos 

cadastros restritivos, portanto, ilegítima a figurar no polo passivo. Quanto 

ao mérito, verifico que o pagamento das parcelas de renegociação se deu 

em 11/11/2016 e em 05/12/2016. O extrato de negativação que instrui a 

inicial é datado de 15/12/2016 quando a inscrição ainda encontrava-se 

ativa. Quanto à retirada do nome dos OPC’s, a jurisprudência pátria já 

pacificou o entendimento de que o credor deve requerer em cinco dias, 

contados da data do efetivo pagamento, a exclusão do nome do devedor 

dos serviços de proteção ao crédito, sob o risco de responder por dano 

moral em analogia ao prazo previsto no art. 43, §3º do CDC. Por sua vez, a 

requerida admitiu na contestação que houve o adimplemento da dívida, 

sem justificar a demora para a retirada do nome dos órgãos de proteção, 

demora essa de quase 30 dias.. Não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Assim sendo, patente está a ilegalidade na 

demora da exclusão do nome da autora do SPC, de modo que está 

configurado o dano moral puro. Para se fixar o valor indenizatório 

ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio 

encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 

VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in 

integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Quanto ao pedido de cancelamento 

em definitivo do contrato, verifico pelos documentos juntados pela Claro 

que o mesmo já encontra-se cancelado, de modo que há perda do objeto 

em relação a tal análise. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) Reconhecer a 

ilegitimidade requerida Lorena, Costa & Trumbach assessoria de cobrança 

empresarial LTDA; b) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor 

correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC 

e Súmula 54 do STJ); Ao Juiz Presidente, para homologação. Sem custas 

e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 10443-48.2016.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Dener Felipe Felizardo e Silva 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de 

pena de fl.109..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119011 Nr: 9337-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:18028

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109862 Nr: 2155-82.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Sharlon Willian Schimidt, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de pena 

de fl.118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146410 Nr: 2181-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON JESUS MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Considerando que o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 21 de 

Fevereiro de 2018, ás 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161085 Nr: 9770-55.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 
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OAB:7299-B, Danilo Militão De Freitas - OAB:19747/O

 Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado nas fls. 

361/375 dos autos.Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso. Sem prejuízo, por equívoco material foi 

determinado a formação e remessa do processo de execução provisória à 

Comarca de Sinop/MT para unificação ao PEP n.º 289532. Todavia, não se 

trata de execução penal do acusado Vanderlei. Portanto, como forma de 

sanar o erro material, DETERMINO que seja formado o respectivo 

processo de execução provisório para que, na sequência do 

desdobramento dos fatos, seja remetido à Vara de Execuções Criminais. 

Intimem-se.Sorriso - MT, em 16 de janeiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messem Mussi CasagrandeJuíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 9272-22.2017.811.0040 (código 180243) VISTOS/TF Trata-se 

de pedido de revogação da prisão preventiva em favor do denunciado, 

conforme fls. 74/80. Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente 

ao pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 81/92). É o relato do 

necessário. Decido. Observando o que consta nos autos, entendo que 

ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão 

vejamos. É cediço que o crime imputado ao acusado está previsto no 

artigo 180 do Código Penal, cuja pena máxima cominada não é superior a 

04 (quatro) anos, contrariamente ao disposto no art. 313, I, do CPP, 

entretanto, ante a reiteração delituosa do mesmo – conforme folha de 

antecedentes em anexo – resta necessária a segregação preventiva. 

Ademais, as circunstâncias desaconselham a substituição da prisão pelas 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, eis que se mostram 

insuficientes para o acusado em questão, haja vista as reiteradas 

condutas delituosas. Assim, verificando que os requisitos da custódia 

cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, o indeferimento 

do pedido mostra-se medida de rigor. Diante da gravidade do crime, bem 

como, de não se enquadrar o acusado nas hipóteses previstas no art. 316 

do CPP, e, considerando que não houve alteração fática a ensejar a 

mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da 

prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, a 

manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pelo denunciado ANDRE DA SILVA ALVES. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 

2018. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE Juíza de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184213 Nr: 312-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 CERTIFICO e dou fé que proceda a INTIMAÇÃO da parte ré, acerca de 

toda decisão de fls. 120/121, mais precisamente acerca do 

INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela defesa do denunciado EVERTON RICARDO SOUZA GOMES DA 

SILVA.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Processo: 4176-26.2017.811.0040 (código 171325) VISTOS/TF Trata-se 

de pedido de revogação da prisão preventiva em favor do indiciado, 

conforme fls. 268. Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente 

ao pedido, conforme fls. 271/274. É o relato do necessário. Decido. A 

revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316 do CPP, será 

concedida quando não mais estiverem presentes os fundamentos da 

custódia provisória, in verbis: Observando o que consta nos autos, 

entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão 

preventiva. Senão vejamos. O crime imputado ao acusado está previsto no 

artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal com as implicações da 

Lei n.º 8.072/90 que, como cediço, possui pena máxima cominada superior 

a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Outrossim, convém ressaltar que 

não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição 

da liberdade ao denunciado, não havendo motivos para alterá-la na 

presente oportunidade. Assim, verificando que os requisitos da custódia 

cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e para assegurar 

a aplicação da lei penal ainda perduram. Por fim, diante da gravidade do 

crime, bem como, de não se enquadrar o acusado nas hipóteses previstas 

no art. 316 do CPP, e considerando que não houve alteração fática a 

ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos 

requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a 

decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem. 

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA. Conforme § 

3º do art. 403 do CPP, abro vista às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias. Ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) 

do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso, se atuante no feito. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. PAULA 

SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE Juíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184210 Nr: 308-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, MLLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 308-6.2018.811.0040 (código 184210) VISTOS/TF Trata-se de 

pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu, conforme fls. 

42/52. Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, conforme fl. 52-verso. É o relato do 

necessário. Decido. A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 

316 do CPP, será concedida quando não mais estiverem presentes os 

fundamentos da custódia provisória, in verbis: Observando o que consta 

nos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da 

prisão preventiva amplamente expostos na Decisão de fls. 28/30. Assim, 

verificando que os requisitos da custódia cautelar, notadamente para a 

garantia da segurança física e psicológica da vítima e para assegurar a 

aplicação da lei penal (medidas protetivas), o indeferimento do pedido 

mostra-se medida de rigor. Diante da gravidade do crime, bem como, de 

não se enquadrar o acusado nas hipóteses previstas no art. 316 do CPP, 

e considerando que não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, a manutenção da 

segregação cautelar é medida que se impõem. Ainda que recaia em 

tautologia, convém ressaltar que resta necessária a manutenção da 

segregação preventiva como garantia da segurança física e psicológica 
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da vítima, visto que fora agredida pelo indiciado e também pelas várias 

ameaças perpetradas pelo mesmo em desfavor da vítima, de sua filha 

Amanda Furtado Silva e sua amiga Eliane Souza de Jesus, conforme fls. 

14/20, e ainda, para garantia da ordem pública, já por demais abalada pela 

sucessão de atos desta natureza. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado JOSÉ 

FERREIRA. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2018. PAULA SAIDE BIAGI 

MESSEN MUSSI CASAGRANDE Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184242 Nr: 330-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 CERTIFICO e dou fé que proceda a INTIMAÇÃO da parte ré, acerca de 

toda decisão de fls. 71/72, mais precisamente acerca do INDEFERIMENTO 

do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do 

denunciado EDSON LUIZ CHAGAS.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184585 Nr: 564-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Processo: 564-46.2018.811.0040 (código 184585) VISTOS/TF Trata-se de 

pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu, conforme fls. 

37/43. Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, conforme fls. 44/50. É o relato do 

necessário. Decido. Observando o que consta nos autos, entendo que 

ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva 

amplamente expostos na Decisão de fls. 29/30. Outrossim, convém 

ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que 

justifique a restituição da liberdade ao denunciado, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade. Assim, verificando que os 

requisitos da custódia cautelar, notadamente para a garantia da 

segurança física e psicológica da vítima e para assegurar a aplicação da 

lei penal (medidas protetivas), o indeferimento do pedido mostra-se medida 

de rigor. Diante da gravidade do crime, bem como, de não se enquadrar o 

acusado nas hipóteses previstas no art. 316 do CPP, e considerando que 

não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no 

tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na 

decisão anterior que a decretou, a manutenção da segregação cautelar é 

medida que se impõem. Por fim, resta necessária a manutenção da 

segregação preventiva como garantia da segurança física e psicológica 

da vítima, visto que fora agredida com socos, chutes e capacete pelo 

indiciado, conforme fls. 08/12 e 16/17, e ainda, para garantia da ordem 

pública, já por demais abalada pela sucessão de atos desta natureza. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pelo denunciado ROBERTO GOMES GONÇÁLVES. Ciência pessoal ao 

(a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso, se atuante no feito. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 24 

de janeiro de 2018. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126286 Nr: 3175-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISTON FELIPE ALVES DA SILVA, 

CARLOS CESAR SILVA JUNIOR, RAFAEL LISBOA DA ROCHA, EVERTON 

DE LIMA ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Processo: 3175-74.2015.811.0040 (Código: 126286)

VISTO/EM.

Destarte, forte no disposto no artigo 122 do CPP, uma vez que já decorreu 

o prazo de 90 (noventa) dias do transito em julgado da sentença sem que 

a parte tenha interessada tenha realizado a sua retirada, decreto a perda 

do bem apreendido nesses autos em favor da União e, considerando que 

o bem tem valor comercial ínfimo, solicito que o Juiz Supervisor da Seção 

de Depósito envie referido objeto para doação ou destruição, ut art. 1.478 

da CNGC/MT,, devendo a Gestora Judicial proceder com as baixas nos 

livros de registros e a baixa dos registros no site do Conselho Nacional de 

Justiça.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 05/2018/DF - Retificar, em parte, a Portaria nº 02/2018/DF 

que estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça para o mês de Fevereiro, a saber:

* O Edital n° 05/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202636 Nr: 16861-88.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME , J. K. F. SILVA 

LOPES PET SHOP - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, AMALIA BERBEL HERNANDES 

CAVALARI, GERSON RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 
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matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme decisão de fl. 138, encaminhando também para o 

e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231612 Nr: 20389-96.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Vistos. Considerando a manifestação de vontade das partes, REDESIGNO 

a solenidade para o dia 14 de março de 2018, às 14h00min, SAINDO os 

presentes intimados, sendo que as partes ratificam o compromisso de 

apresentarem as testemunhas independentemente de intimação. Como se 

trata de requerimento conjunto, não há como este Juízo indeferir o pleito 

de oitiva das aludidas testemunhas/informantes, mesmo porque se trata de 

direito absolutamente disponível e com redesignação da solenidade. Logo, 

DEFIRO o pleito, alertando que incumbe às partes a intimação das 

testemunhas, na forma do artigo 455, § 1º, do CPC. No mais, SUSPENDO o 

trâmite da execução em apenso até a data da solenidade acima 

designada. Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira 

Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256270 Nr: 21652-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260889 Nr: 25513-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DE CASTRO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 46 foi devolvida 

pelo Correio com informação de "Desconhecido"(fl. 47), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129259 Nr: 8113-43.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS, BADC, MVCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:SP 177277, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 

12.983, FRANCINE BURALI GARCIA - OAB:11288/MT, HOMERO 

STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, NADIR GONÇALVES DE 

AQUINO - OAB:SP 116353, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:SP 177342, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 527/538 (1º e 2º rqeueridos) e fls. 539/549 (denunciado à 

lide). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162708 Nr: 14309-24.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO RUBLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT 10.257, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

requerida ZAHER & CIA LTDA para, no prazo de quinze dias, manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 250/292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209297 Nr: 1476-66.2016.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WERONICA PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO, 

RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de substabelecimento à fl. 133 do teor das certidões 

negativas dos Oficiais de Justiça às fls. 106,115 e 122, bem como em 

atendmento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar 

a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215927 Nr: 6684-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS HENRIQUE DE AQUINO FRASER PETIT DE LA 

VILLEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIO MARCELO BASTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de promover a publicação da 

sentença de fls. 59/60, parte dispositiva, no Diário da Justiça Eletrônico. 

SENTENÇA: "(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

DETERMINAR que o demandado promova a transferência do veículo nos 

cadastros do Detran, bem como promova a quitação de todos os impostos 

que recaiam sobre o veículo após a tradição do mesmo, ou seja, a partir 

de 02/06/2015. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Dou a 

sentença por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216094 Nr: 6764-92.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 137/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257486 Nr: 22700-26.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE CRISTINA FERREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 73/96 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270421 Nr: 1482-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE PIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Posto isso, INDEFIRO a tutela provisória requerida.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8579 Nr: 1137-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, Antonio Geraldo Wrobel, 

LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS 

COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Certifico e dou fé que diante da juntada de exceção de pré-executividade 

às fls. 596/608 pelo requerido ANTONIO GERALDO WROBEL, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 26.6.1.8 e artigo 1.255 

da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de que os advogados da parte autora sejam intimados para se 

manifestarem, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215284 Nr: 6261-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E 

AGUA MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes acerca da distribuição da carta precatória para a Primeira Vara 

da comarca de Sinop, sob o nº 12094-59.2017.811.0015 (código 305778), 

bem como acerca da designação de audiência para o dia 21.02.2018, às 

14h30min, nos termos do ofício de fl. 115-verso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8579 Nr: 1137-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, Antonio Geraldo Wrobel, 

LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS 

COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1137-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): ORLANDO MARIUSSI e Antonio Geraldo Wrobel e 

LEONICE RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/6/1999

VALOR DO DÉBITO: R$ 740.783,57

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da esposa do executado, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, de que foi penhorado os bens descritos e caracterizados no item 

seguinte deste edital, sendo que decorrido o prazo do edital terá prazo de 

15 ( quinze) dias para apresentação de embargos.

BEM(S) PENHORADO(S): Fazenda Mariussi, com 300 hectares, localizada 

no município de Brasnorte-MT, matrícula 27.347 do CRI de Diamantino; 

Fazenda Mariusse, com 149 hectares, localizada no Município de 

Brasnorte, matrícula 27.348 .

Eu, Marcilia Moura Andrade Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de maio de 2013.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266377 Nr: 29406-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR KESSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha André Vieira Camargo. 

CONCLUSOS para decisão. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266377 Nr: 29406-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR KESSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 31 de janeiro de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 07 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233251 Nr: 22118-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THIAGO BIZELI OLIVEIRA ROSOLEN, JOSE ANTONIO 

ROSOLEN, ADRIELA BIZELI OLIVEIRA ROSELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que no recebimento da inicial foram concedidos aos 

requerentes os benefícios da justiça gratuita, verifico nesta oportunidade, 

a necessidade dos autores apresentarem documentos hábeis a 

demonstrar que a manutenção do benefício concedido deve ser mantida, 

comprovando-se assim, que preenchem os requisitos legais, tudo isso em 

razão da cota ministerial bem como as informações do Oficial de Justiça, 

contidas no laudo de avaliação de fls. 19verso, observando-se o que 

dispõe os artigos 99, §2º e 100, parágrafo único, ambos do CPC.

Desse modo, INTIME-SE a parte autora para querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar os documentos acima mencionados.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 1092-40.2015.811.0055

 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: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis, 

bem como retirar a certidão de casamento averbada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143661 Nr: 3205-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar ajuizada por Helena Gomes de Araujo em face de Manoel Miguel de 

Araújo.Alega em síntese que o interditando é portador de distúrbio 

cognitivo e alteração de humor, possui desenvolvimento mental retardado 

e alguns problemas clínicos associados a sua condição genética, sendo 

necessário a inserção de medicação controlada.Acrescenta que, embora 

seja autoconsciente e senciente a sua capacidade cognitiva mostra-se 

prejudicada, tornando-o inapto a estabelecer diretrizes à sua vida 

psicossocial. Desse modo, requer seja em sede de antecipação de tutela a 

nomeação da requerente como curador provisório de Manoel Miguel de 

Araújo, e no mérito a interdição deste.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/18.Decisão à fl. 19 

nomeando a requerente como curadora provisória de Manoel Miguel de 

Araújo.Laudo pericial do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 

juntado às fls. 24/25. Audiência de interrogatório realizada em 16/8/2012, 

momento em que foi realizado o interrogatório do interditando. E seguida 

este juízo determinou a intimação do Município de Tangará da Serra para 

que indicque psiquiatra para realização de perícia no interditando (fl. 

26/28).Informação do Município de Tangará da Serra juntado à fl. 

30.Decisão à fl. 31 determinando o encaminhamento dos autos a 

Defensoria Pública para oferecimento de defesa.Juntada de contestação 

às fls. 32/34.À fl. 40 determinou-se a realização de perícia médica pelo 

perito Dr. Eli Ambrósio do Nascimento.Perícia médica juntada às fls. 

56/57.Manifestação da parte rquerente juntada às fls. 60/61.Parecer 

ministerial à fl. 62 opinando favoralvel a decretação da interdição de 

Manoel Miguel de Araújo, nomeando a requerente como sua curadora. Os 

autos vieram-me conclusos.É o breve relatório.

Fundamento.decido.Cuida-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar 

ajuizada por Helena Gomes de Araujo em face de Manoel Miguel de 

Araújo, objetivando a declaração de interdição do requerido, nomeando a 

requerente como curadora.Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens.Não 

restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto 

tem por finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando 

no que diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade.Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a 

situação que melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, 

não podendo permitir que questões econômicas e interesses particulares 

prevaleçam sobre seu bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA 

ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR 

DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) No caso 

em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições de reger 

sua vida civil sozinho, uma vez que o laudo médico de fl. 56/57 afirma que 

o interditanto apresenta quadro de retardo metal leve CID:F70, motivo pelo 

qual necessita da presença de terceiros ou familiares como 

cuidador.Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos autos 

demonstram que o interditando não possui condições de gerir os seus 

interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A 

TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A 

INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, 

DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS 

LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O 

INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO 

PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM 

DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA 

ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, 

BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO 

DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE 

CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, 

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53).Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 

limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera 

administração”.Desse modo, verifico que o pedido merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico (fl. 56/57), 

que o interditando apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil, 

motivo pelo qual a interdição de Manoel Miguel de Araújo, é medida que se 

impõe.DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição da de Manoel Miguel 

de Araújo, qualificada nos autos, DECLARANDO-A 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-LHE curadora a Sra. Helena 

Gomes de Araujo, 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 Manoel Miguel de Araújo, portanto, 

privado 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.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 
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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 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.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.Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188207 Nr: 5161-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência, 

redesigno a audiência designada à fl. 81 para a data de 07/06/2018, às 

13h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209589 Nr: 1751-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FGBV, RBDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O, CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência, 

redesigno a audiência designada à fl. 59 para a data de 07/06/2018, às 

16h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240517 Nr: 8468-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 No mais, o caso em apreço versa sobre ação negatória de paternidade, 

deste modo, vejo que se encontram presentes as disposições constantes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que em seu art. 147, I, 

prescreve a regra de competência nos seguintes termos:Art. 147. A 

competência será determinada:“I- pelo domicílio dos pais ou 

responsáveis.”Corroborando ao entendimento supra, vale colacionar a 

seguinte jurisprudência:“AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA 

MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEVE SER 

RECONHECIDA DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO 

MENOR PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE VERSEM SOBRE 

QUESTÕES DE SEU INTERESSE.” (ProcessoAPL 87744820088070008 DF 

0008774-48.2008.807.0008, Orgão Julgador 1ª Turma Cível, 

Publicação14/09/2010, DJ-e Pág. 75, Julgamento 25 de Agosto de 2010, 

Relator Natanael Caetano).Com isso, no caso concreto tem-se que a 

criança reside com os avós maternos no município de Castanheira/MT, 

sendo assim, o juízo competente para julgar a presente demanda é a 

Comarca de Castanheira/MT, até porque este é o mais viável para que 

realize todas as diligências que o caso requer.Posto isso, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Castanheira/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, e, por consequência, cancelo a audiência designada 

nos autos.Intimem-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65426 Nr: 6895-82.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPG, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fls.37/38, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, 

os autos retornarão ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153265 Nr: 1937-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, TRDS, MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certfico ainda, que decorreu o 

prazo, para o advogado da parte autora, manifestar do despacho de fl.88, 

apesar de estar devidamente intimado à fl.90. Assim sendo, impulsiono os 

autos para que seja intimado o advogado da parte autora, bem como, seja 

intimada pessoalmente a parte autora, para dar prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188997 Nr: 5876-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSM, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.50, intimo a 

parte autora, para manifestar interesse no feito, , no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.
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Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205649 Nr: 19315-41.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência, 

redesigno a audiência designada à fl. 140 para a data de 03/05/2018, às 

15h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226297 Nr: 15305-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->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: RADOM, MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, acolhendo as razões apresentadas pelos requerentes, e com 

fulcro no § 2º do artigo 1.639 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, alterando o regime de casamento de Roberty Augusto de 

Oliveira Miranda e Maiara Graziele Guzatti para o de Comunhão Parcial de 

Bens.Expeça-se ofício ao Cartório do 2º Oficio desta comarca, para às 

devidas averbações necessárias.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Custas pelos requerentes, contudo, anotando-se que são 

beneficiários da Justiça Gratuita, isentos de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de 

estilo e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244075 Nr: 12036-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA COELHO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEIDIANE CUSTODIO DA 

SILVA ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência, 

redesigno a audiência designada à fl. 47 para a data de 07/06/2018, às 

15h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244542 Nr: 12395-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VV, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, VDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, o caso em apreço versa sobre ação negatória de paternidade, 

deste modo, vejo que se encontram presentes as disposições constantes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que em seu art. 147, I, 

prescreve a regra de competência nos seguintes termos:Art. 147. A 

competência será determinada:“I- pelo domicílio dos pais ou 

responsáveis.”Corroborando ao entendimento supra, vale colacionar a 

seguinte jurisprudência:“AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA 

MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEVE SER 

RECONHECIDA DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO 

MENOR PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE VERSEM SOBRE 

QUESTÕES DE SEU INTERESSE.” (ProcessoAPL 87744820088070008 DF 

0008774-48.2008.807.0008, Orgão Julgador 1ª Turma Cível, 

Publicação14/09/2010, DJ-e Pág. 75, Julgamento 25 de Agosto de 2010, 

Relator Natanael Caetano).Com isso, no caso concreto tem-se que a 

criança reside com os requerentes no município de castanheiras/MT, 

sendo assim, o juízo competente para julgar a presente demanda é a 

Comarca de Castanheira/MT, até porque este é o mais viável para que 

realize todas as diligências que o caso requer.Posto isso, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Castanheira/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, e, por consequência, cancelo a audiência designada 

nos autos.Intimem-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264103 Nr: 27735-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.25, intimo a 

parte autora, para manifestar interesse no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255422 Nr: 20981-09.2017.811.0055

 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: ADM, AJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao parecer ministerial de fl. 34/35-v e, dando prosseguimento 

ao feito, DETERMINO:

 I - NOMEIO curador especial em favor do interditando, na pessoa da 

Defensora Pública, nos termos do art. 72, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

II – No mais, DESIGNO audiência de entrevista do interditando para o dia 

18/04/18, às 14h45min, devendo o mesmo ser intimado na pessoa de seu 

Curador Provisório.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230360 Nr: 18792-92.2016.811.0055

 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: YMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte interessada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135477 Nr: 5673-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFL, ADLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Tamura - OAB:10.447, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

se acerca da correspondencia devolvida de fls.147 e verso.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211286 Nr: 3075-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCV, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVÉRIO 

PEREIRA - OAB:227.421/SP

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte interessada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270237 Nr: 1294-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVCDS, ANA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando tudo que foi exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, 

DETERMINO que seja expedido ALVARÁ JUDICIAL autorizando a 

requerente Ana Fernandes de Carvalho Oliveira a requerer junto aos 

órgãos competentes a expedição de Passaporte e Visto do adolescente 

Gabriel Vinicius Carvalho da Silva, bem como AUTORIZO a viagem 

internacional do referido adolescente em companhia da Sra. Ana 

Fernandes de Carvalho Oliveira, conforme requerido nos autos. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público.Após as anotações de praxe, com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258850 Nr: 23936-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a contestação de fls.24/40, apresentada pelo requerido é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257780 Nr: 23017-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIDIANE SIMAO, Filiação: Marli Aparecida 

Panizzão e Antonio Simao, data de nascimento: 22/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Alto Paraguai-MT, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência designada. 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: A audiência será de Instrução 

e Julgamento e se realizará no dia 06/02/218, às 13:30 horas, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 06/02/2018, às 13h30min, nos termos do art. 162, § 2º, do 

ECA. Intime-se a parte requerida e as testemunhas arroladas. Notifique-se 

o Ministério Público e a Defensoria Pública.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209265 Nr: 1430-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, EDSA, GDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Certifico que intimo o advogado da parte autora dos termos do despacho 
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a seguir transcrito: "Vistos. Intime-se a parte exequente pessoalmente e 

seu procurador, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, III, do CPC. Decorrido prazo, certifique-se. Às providências. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117177 Nr: 7151-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396-MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Certifico que, ante a petição de fls.338/339, retorno os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207868 Nr: 289-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.76, intimo a 

parte autora. para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210012 Nr: 2094-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLC, RCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 54, que designo o dia 

23/04/2018 às 14h00, para a coleta de material Genetico do Exame de 

DNA ou reconhecimento espontaneo, que se realizará na Sala de 

Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e Conflito, situada na 

Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na 

cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240195 Nr: 8072-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRDL, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA RAIMUNDA DE LIMA, 

Filiação: Ailton Raimundo de Lima e Luiza Maria Tavares, data de 

nascimento: 04/09/1991, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, 

casado(a), lavadeira, Telefone 9658 7443 e atualmente em local incerto e 

não sabido ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 61590940172, Rg: 

2125932-1, Filiação: Marlene Carolina da Silva e Sebastiao Bambelo, data 

de nascimento: 19/06/1979, brasileiro(a), natural de Denise-MT, solteiro(a), 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima qualificados, do inteiro 

teor da sentença, baixo transcrita, bem como para que manifestem 

interesse em recorrer da mesma,

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de Ação de Destituição do Poder 

Familiar com Pedido Liminar de Suspensão do Poder Familiar proposta pelo 

Ministério Público Estadual em favor dos menores Vitória Lima dos Santos, 

João Emanuel Lima dos Santos, Joana Emanuela Lima dos Santos Jhon 

Vitor Lima dos Santos em face de Ana Lúcia Raimundo de Lima e José 

Roberto Pereira dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Alega em síntese, que o que se infere dos documentos que 

instruem a presente ação, consistentes em cópia do procedimento 

instaurado para aplicação de medidas de proteção registrado sob o cód. 

226003, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, os requeridos 

descumpriram os deveres inerentes do poder familiar com relação aos 

filhos.Aduz que na noite do dia 02/04/2016, a criança Vitória foi acolhida 

pelos conselheiros tutelares, pois havia sido encontrada por populares em 

uma praça pública, durante uma chuva forte. Na ocasião, a menor 

informou que morava com a avó materna, mas que não sabia informar o 

endereço ou telefone de seus responsáveis legais. No dia 04/04/2016, os 

conselheiros tutelares foram procurados pela mãe e avó da menina, 

quando então os conselheiros descobriram que a menor, atualmente com 

09 (nove) anos de idade, de fato, residia com a avó materna desde os 06 

meses de idade.Registra que em diligências, constataram que tanto o 

ambiente em que a mãe morava, quanto a residência da avó materna, não 

possuíam condições de receber a infante. Na época, de acordo com os 

conselheiros tutelares, a genitora residia em uma casa que apresentava 

“situação de higiene considerável” e havia a suspeita de que era usuária 

de droga. Segundo ainda os conselheiros, a casa da avó, Sra. Maria 

Luiza, era frequentada por usuários de álcool e ainda havia a informação 

de que seu convivente era suspeito de ter abusado sexualmente de uma 

adolescente neta dela.Menciona que, de acordo com os relatórios da 

equipe técnica da Casa da Criança, Vitória foi criada pela avó materna 

desde o seu nascimento e viveu em situações degradantes de moradia. A 

avó foi atendida e beneficiada pelos serviços sociais, porém houve pouca 

mudança estrutural nas relações e condutas familiares. A avó materna 

utiliza os netos para a prática de mendicância, além de ter histórico de uso 

de álcool e drogas. Afirma que desde o acolhimento de Vitória 

(04/04/2016), as equipes técnicas do Juío, da Casa da Criança e diversos 

órgãos assistenciais do município, passaram a acompanhar toda a família 

na tentativa de reinserir a criança no convívio familiar.Relata que a 

requerida chegou a iniciar o tratamento no CAPS do município de Tangará 

da Serra, em 21/07/2017, ocasião em que foi traçado seu plano 

terapêutico que consistia em atendimento médico e psicológico, todavia, a 

requerida Ana Lúcia compareceu a apenas em duas consultas médicas e 

acabou por abandonar o tratamento e se entregar novamente as 

drogas.Nesta época a requerida ainda tinha a guarda dos irmãos de 

Vitória, contudo, passou a apresentar um retrocesso durante os 

acompanhamentos e acabou se rendendo completamente ao vício das 

drogas, quando então, passou a negligenciar também os cuidados com os 

demais filhos.Sustenta que no dia 06/10/2016, o genitor das crianças 

procurou o conselho tutelar para relatar que Ana Lúcia havia saído de 

casa no dia anterior e não tinha retornado, deixando as crianças com a 

avó materna. A equipe da Casa da Criança e Conselho Tutelar foram 

averiguar os fatos e constataram que a família havia se mudado para o 

terreno da avó materna, passando a conviver em um ambiente 

considerado de risco para as crianças, local em que tinham contato com 

traficantes e usuários de drogas. Assim, acolheram os outros filhos do 

casal, sendo que diante do histórico de dependência química da mãe e 

consumo de álcool do pai, as equipes entenderam pela impossibilidade de 

reintegração familiar.Ressalta que o comportamento do requerido em 

relação aos filhos é de irresponsabilidade e omissão, pois permitia que as 
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crianças convivessem em um ambiente impróprio, com pessoas drogadas, 

e que ainda praticassem a mendicância, deixando-as em ambientes 

inadequados a sua idade e condição de um ser em processo de 

formação.Consigna que a negligência e o descaso do requerido em 

relação aos filhos são evidentes, uma vez que o genitor não se importou 

com o bem-estar e cuidados dos filhos, permitindo que vivessem na 

companhia da requerida, mesmo sabendo que ela não possuía os 

requisitos mínimos para cuidar sequer de sua própria vida, quem dirá de 

crianças em tenra idade.Destaca que o requerido também não apresenta 

condições morais de exercer o poder familiar, mormente considerando a 

sua folha de antecedentes criminais, o que demonstra que leva uma vida 

desregrada, não podendo da um lar aos filhos ou mesmo servir de 

exemplo para a prole.Observa que os requeridos mudaram de Tangará da 

Serra e não informaram os endereços de onde residem atualmente, sendo 

que no último contato que manteve com a Casa da Criança, a requerida 

informou apenas que depois de passarem por São José do Rio Claro, 

estaria morando atualmente em Denise, entretanto, há informação de que o 

casal teria sido expulso de São José do Rio Claro, após furtarem objetos e 

consumirem drogas na residência dos parentes.Desse modo, ante a 

gravidade dos fatos, requer seja deferida liminarmente, a decretação da 

suspensão do poder familiar dos requeridos, até o julgamento da causa, 

na forma do art. 157 do ECA, permanecendo as crianças 

institucionalizadas, bem como pugna pela requisição ao juízo criminal desta 

Comarca de certidões de antecedentes criminais dos requeridos.Juntou 

documentos às fls. 12/132. Às fls. 132/133 a inicial foi recebida deferindo 

a liminar de suspensão do poder familiar dos requeridos, bem como 

determinando a permanência das crianças na unidade de acolhimento 

institucional e ainda requisitando à Vara Criminal as certidões de 

antecedentes criminais dos requeridos.Devidamente citados, os 

requeridos apresentaram contestação às fls. 168/177, argumentando que 

não foram esgotados todos os meios para inserção das crianças em 

família extensa.Em 11/07/2017 foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, momento em que foram colhidos os depoimentos pessoais dos 

requeridos, entretanto, houve a necessidade de redesignação para oitiva 

das testemunhas e do responsável pelo CAPS (fls. 197/198). Estudos 

psicossociais e relatórios informativos juntados às fls. 157/159, 160/162, 

163/164, 191, 207/208, 209/211 e 212/213.Audiência de continuação de 

instrução e julgamento realizada em 08/08/2017, na qual foram ouvidas as 

testemunhas presentes. Em seguida o Ministério Público pugnou pela 

desistência da oitiva das testemunhas Marcela Takahara e Jackeline Silva 

Vezetiv, o que foi homologado por este juízo. Por fim, a magistrada deu por 

encerrada a instrução do feito, substituindo os debates orais pela 

apresentação de memoriais finais (fls. 202/206).Memoriais finais 

apresentados pelo Ministério Público, às fls. 214/218, pugnando pela 

procedência do pedido inicial, para destituir os requeridos Ana Lúcia 

Raimundo de Lima e Roberto Pereira dos Santos do poder familiar em 

relação aos filhos Vitória Lima dos Santos, João Emanoel Lima dos Santos, 

Jhon Vitor Lima e Joana Emanuela Lima dos Santos.Às fls. 219/220, a 

Defensoria Pública apresentou memoriais finais, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público, para o fim 

de desinstitucionalizar as crianças com o consequente retorno ao convívio 

dos genitores.É o breve relato. DECIDO. Cuida-se de Ação de Destituição 

do Poder Familiar com Pedido Liminar de Suspensão do Poder Familiar 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor das crianças Vitória 

Lima dos Santos, João Emanuel Lima dos Santos, Joana Emanuela Lima 

dos Santos Jhon Vitor Lima dos Santos em face de Ana Lúcia Raimundo 

de Lima e Roberto Pereira dos Santos, objetivando a destituição do poder 

familiar. Não havendo nulidades a declarar nem irregularidades a sanar, 

uma que vez que as partes são legítimas e estão bem representadas, 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, assim 

passo a análise do mérito.A presente demanda deverá ser analisada sob 

o manto do princípio da garantia prioritária da criança e do adolescente, 

erigido à ótica dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, 

tais como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade 

da pessoa humana e à convivência familiar, competindo aos pais e à 

sociedade torná-los efetivos, conforme estabelecido nos arts. 4º e 6° do 

Estatuto da Criança e Adolescente. Vejamos: "Art. 4º É dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária." "Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoa em desenvolvimento." Assim, conforme 

prescreve o artigo 1.634 do Código Civil, constitui dever dos pais:“Art. 

1.634. (...): I - dirigir-lhes a criação e educação; II - tê-los em sua 

companhia e guarda;III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 

casarem; IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 

se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da 

vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, 

suprindo-lhes o consentimento; VI - reclamá-los de quem ilegalmente os 

detenha; VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição.”Na mesma torrente, o art. 22 do 

Estatuto da Criança e Adolescente: "Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais." Desta forma, pode-se concluir que a destituição 

do poder familiar é medida extrema, que só deverá ocorrer nos casos em 

que restem comprovados a falta, omissão ou abuso em relação aos filhos, 

nos termos do artigo 1.638 do Código Civil e artigo 24 do Estatuto da 

Criança e Adolescente, in verbis: “Art. 1.638. Perderá por ato judicial o 

poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - 

deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons 

costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente”"Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão 

decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 

previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 

injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22." Sendo 

assim, o caso em tela cinge-se a apurar se houve abandono e prática de 

atos contrários aos bons costumes dos genitores, ora requeridos.Com 

efeito, o abandono caracteriza-se quando as necessidades e direitos da 

criança e adolescente são negligenciados por seus pais, de forma grave 

ou continuada.Já a prática de atos contrários à moral e aos bons 

costumes caracteriza-se como a realização de situações que possam 

influenciar negativamente no desenvolvimento moral da criança e do 

adolescente.É certo que o lar é uma escola onde se forma a personalidade 

dos filhos, sendo eles facilmente influenciáveis por seus genitores, que 

são seus espelhos. Nesse sentido a vida desregrada dos pais, com 

comportamentos imorais ou negligentes, expõe a vida do filho a situações 

de vulnerabilidade, ambientes inadequados a um ser em processo de 

formação. Desse modo, verifico pelos relatórios confeccionados pelo 

Conselho Tutelar, equipe técnica do Juízo e da Casa da Criança, que os 

requeridos colocaram em risco toda a família, isso em decorrência do uso 

de drogas, envolvimento com a prática de crimes e ausência dos cuidados 

básicos com o lar doméstico e respectiva prole, acarretando, em 

consequência à formação biopsicossocial dos filhos.No que concerne à 

requerida Ana Lúcia Raimundo dos Santos vejo que esta possui apenas 

27 (vinte e sete) anos de idade e já é genitora de 04 (quatro) filhos, os 

quais se encontram acolhidos institucionalmente em razão da dependência 

química desta e da negligência em relação aos filhos.É possível verificar 

através do plano individual da criança Vitória Lima dos Santos, juntado às 

fls. 37/39, que a requerida deixou a filha sob os cuidados da avó materna 

desde os seus 06 (seis) meses de vida, em razão de ser dependente 

química e por não possuir condições de cuidar da criança, entretanto, 

estava sob seus cuidados os demais filhos João Emanuel Lima dos 

Santos, Joana Emanuela Lima dos Santos e Jhon Vitor Lima.Observa-se 

através do relatório do Conselho Tutelar (fls. 16/17), que Vitória Lima dos 

Santos foi criada pela avó materna, Sra. Luiza Maria Tavares de Lima, 

vivendo em situação degradante de moradia, mesmo a avó sendo 

beneficiada pelos serviços sociais, sendo certo ainda que a referida avó 

materna possui histórico de uso de álcool e drogas, bem como utiliza os 

netos para a prática de mendicância, conforme abaixo faço a 

transcrição:“(...) Então fomos até a residência da avó materna, e ao 

chegarmos à residência encontramos a avó, o seu esposo, seu filho de 32 

anos, a criança Manoel Lima dos Santos de três anos, irmão da Vitória 

Lima dos Santos.A casa tem uma boa estrutura, porém é um pouco 

desorganizado o quarto onde ficam as crianças. A renda familiar vem do 

emprego do Sr. Hélio e da avó que recolhe latinhas e ferros na rua, onde a 

mesma nos afirmou que leva os menores junto, deixando assim eles 

expostos a todo perigo. Também constatamos que o filho e esposo da avó 

são usuários de substância entorpecente e consomem bebidas alcoólicas, 

sendo que no momento da visita os mesmos exalavam um odor muito forte 
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de álcool (...)” Constato que após o acolhimento institucional da criança 

Vitória Lima dos Santos, na data de 11/04/2016, iniciou-se o 

acompanhamento dos genitores e dos demais irmãos de Vitória pela 

equipe técnica da Casa da Criança, do juízo, CREAS, CRAS e CAPS 

visando a reintegração familiar da criança, o que teve evidente melhora 

dos genitores, ocasionando no mês de setembro/2016 o estágio de 

convivência da criança com o genitores.Descrevo o relatório informativo 

da equipe técnica da Casa da Criança juntado ás fls. 78: “(...) A criança 

Vitória iniciou o estágio de convivência com os genitores no dia 02 de 

setembro. Até o dia 01 de outubro tudo estava ocorrendo de forma 

positiva, Vitória estava se adaptando a casa, a genitora estava fazendo 

acompanhamento no CAPS, a equipe iniciou trabalho com ela sobre 

consumo de álcool, vida escolar, além de acompanhamento lúdico 

terapêutico e fortalecimento de vínculo da criança com a família. As 

equipes da Rede ofereceram até o presente momento auxílio em várias 

situações, como doação de cesta básica, atendimento pelo CAPS, busca 

de cursos do interesse da genitora e auxílio para obter carteira de 

identidade para que fosse possível conseguir auxílio no programa Bolsa 

Família(...)”Entretanto, apesar de todos os esforços despendidos pela 

rede de proteção deste município, a equipe técnica da Casa da Criança 

constatou o retrocesso da genitora, uma vez que esta se mudou com a 

família para o terreno em que reside a avó materna, Sra. Luiza Maria 

Tavares de Lima, sendo este já devidamente demonstrado ser um 

ambiente inadequado para as crianças, ante a frequência de usuários de 

substância entorpecente, vejamos.“(...) Porém alguns ocorridos levaram 

ao retrocesso da genitora. A família se mudou para o terreno da Maria 

Luíza (mãe de Ana Lúcia), ambiente considerado de risco para as 

crianças, já que estariam em contato com usuários de drogas (...) 

(relatório informativo da equipe técnica da Casa da Criança, juntado à fl. 

78). Assim, percebo que ante a situação verificada pela equipe técnica da 

Casa da Criança e a recaída da genitora no uso de substância 

entorpecente, não houve outra alternativa a não ser acolher 

institucionalmente todos os filhos que ainda se encontravam com os 

genitores, quais sejam, João Emanoel Lima dos Santos (02 anos), Joana 

Emanuela Lima dos Santos (01 ano) e Jhon Vitor Lima (06 anos), conforme 

demonstra o relatório do Conselho Tutelar de fls. 85/86.“O Conselho 

Tutelar dos Direitos da Criança e do adolescente, no uso de suas 

atribuições, vem através deste informar que após recebermos a 

informação através do genitor Roberto de que sua esposa Ana Lúcia teria 

saído no dia 05/10/2016 para ir a uma consulta no CAPS as 13:00h 

aproximadamente e que no dia 06/10/2016 ainda não havia retornado. 

Informou ainda que as crianças estavam sob a responsabilidade da avó 

materna Luiza Tavares de Lima. A equipe da casa da criança ligou para o 

CAPS e constatou que Ana Lúcia não compareceu a consulta. O Conselho 

juntamente com a equipe da casa da criança foi até a residência da 

senhora Luiza no seguinte endereço: Rua F, quadra 2. Casa 03, 

Residencial Figueira, em Tangará da Serra – MT, telefone: 9658-7443. A 

mesma alegou não saber o paradeiro de Ana Lúcia e que não tem 

condições de cuidar das crianças. Ana lúcia e o esposo voltaram a residir 

na casa de Luiza há uma semana, pois o dono da casa onde moravam no 

Jardim Balneário havia pedido a casa e eles não tinham condições de 

morar em outro lugar. Disse ainda que o genitor estava trabalhando. Deste 

modo, levamos as crianças para a instituição, visto que Vitória Lima dos 

Santos também é filha do casal Ana Lúcia e Roberto e já se encontra 

acolhida na casa transitória desde o início do ano de 2016, pois até o 

momento não houve possibilidade para a mesma retornar. Vitória estava 

em fase de adaptação, pois Ana Lúcia estava seguindo o tratamento para 

o uso de droga. Porém, após este novo acontecimento não houve 

alternativa se não levar as demais crianças também para a casa 

transitória, visto que na residência da avó Luiza não tem a mínima 

condição devido ao uso e venda de droga e bebidas alcoólicas, 

principalmente pelo esposo de Luiza e seu filho, sendo estes fatos já 

constatados em relatórios anteriores(...)” Assim, o que se denota do 

presente feito é que após o acolhimento institucional das crianças João 

Emanoel Lima dos Santos, Joana Emanuela Lima dos Santos e Jhon Vitor 

Lima, novamente foi dado início ao acompanhamento dos requeridos pela 

rede de proteção deste município, com encaminhamento ao CREAS e 

CRAS, todavia, em que pese todos os esforços empreendidos pela rede 

de atendimento e proteção, os requeridos não aderiram aos tratamentos, 

conforme demonstram os documentos encaminhados pelo CREAS, CRAS 

ás fls. 117 e 213, respectivamente.No tocante ao relatório realizado pelo 

CRAS Setor 2 (fls. 213) vejo fundamental a sua transcrição, posto que 

enfatiza a falta de comprometimento da requerida com os filhos e com a 

necessário estruturação familiar, in verbis: “(...) A Sra Ana Lúcia 

conversou com a equipe a respeito de toda problemática envolvendo as 

crianças acolhidas. Na percepção da equipe se verifica que a mesma não 

reconhece seus erros e responsabilidades enquanto mãe, sempre movida 

por ressentimentos e sentimentos de ódio sem tentar fazer a devida 

reflexão sobre os seus reais problemas e a busca de motivação para 

superar a vida desajustada. O CRAS novamente disponibilizou os serviços 

para que a mesma participe (lhe foi perguntado o que melhor se 

identificaria) e disse gostar muito de pintura. Foi convidada a participar da 

Oficina de Artesanato (Craquelê), se comprometeu a vir no dia 

02/08/2017, porém não compareceu ao serviço. Foi disponibilizada uma 

vaga gratuita para sessões de acupuntura (vagas disponibilizadas pelo 

Setor de Atenção Básica da Secretaria de Saúde ao CRAS), no entanto 

deu desculpas para não aderir, desperdiçando a oportunidade de fazer 

uma terapia muito importante para o controle de ansiedade (já que possui 

problemas com as drogas). Até o momento foram ofertados os serviços 

que competem à Proteção Básica, além de concessão de cesta básica, 

orientações através de atendimentos e visitas domiciliares, benefício de 

transferência de renda, porém ainda sem nenhuma evolução, participação 

e comprometimento da usuária”.Noutro giro, quanto a dependência química 

da requerida, restou constatado através do exame toxicológico realizado 

na medida de proteção, tombada sob o cód. 213329, juntado ás fls. 

270/271 que esta é usuária de cocaína e álcool, contudo, apesar do 

oferecimento de tratamento pelo CAPS deste município, conclui-se pela 

oitiva da coordenadora do referido órgão, Sra. Uiara Leite da Silva de 

Oliveira Morais, que a requerida Ana Lúcia Raimundo de Lima, apesar de 

acompanhada desde o ano de 2016, compareceu apenas 02 (duas) vezes 

ao tratamento, o que demonstra total desinteresse da requerida em 

abandonar o vício. Nessa esteira, quando ouvida em juízo a requerida Ana 

Lúcia Raimundo de Lima afirma estar desempregada, alegando que parou 

de usar drogas há mais de um ano, mesmo havendo resultado positivo no 

exame toxicológico com abrangência de 06 (seis) meses, bem como 

menciona que não visita os filhos na casa da criança há mais de 03 (três) 

meses, o que corrobora a negligência da genitora. Por fim, imperioso 

registrar o parecer da equipe técnica da Casa da Criança e do juízo, pela 

destituição do poder familiar dos requeridos em relação aos filhos, ante a 

falta de adesão destes aos atendimentos oferecidos pela rede de 

proteção do município e a ausência de família extensa capaz de cuidar e 

zelar pelas crianças, senão vejamos:“(...) Com todos os fatos ocorridos e 

a falta de aderência aos acompanhamentos ofertados para os genitores e 

os comportamentos de risco, e a não existência de família extensa que 

apresenta condições e vontade de ter a guarda das crianças. As equipes 

são desfavoráveis ao retorno das crianças para a família de origem ou 

extensa. E é favorável a destituição do poder familiar (...) (relatório 

psicossocial da equipe técnica da Casa da Criança, juntado às fls. 

207/2088)”“(...) Somos desfavoráveis ao retorno das crianças para os 

genitores, não tendo qualquer pessoa da família extensa que possa 

dispender os cuidados. Os genitores já tiveram inúmeras oportunidades de 

mudança, mas não demonstram o desejo de serem pessoas melhores, 

sem que coloquem os filhos em risco devido a personalidade instável, 

agressividade e o uso de entorpecentes. Somos favoráveis à destituição 

do poder familiar (...) (relatório psicossocial da equipe do juntado às fls. 

209/211)”Dessa forma, é forçoso concluir que a requerida não possui 

condições para prosseguir no exercício do poder familiar das crianças 

Vitória Lima dos Santos, João Emanoel Lima dos Santos, Joana Emanuela 

Lima dos Santos e Jhon Vitor Lima, tendo em vista que a rede de 

atendimento e proteção à criança deste município envidou todos os 

esforços necessários para o tratamento e acompanhamento da genitora, 

todavia, esta não demonstra interesse no tratamento contra dependência 

química, não aderindo aos programas oferecidos pela rede assistencial do 

município.De outra banda, quanto ao requerido Roberto Pereira dos Santos 

o que se abstrai dos autos é que este não reúne condições de cuidar da 

prole ante a dependência de drogas e o consumo excessivo de álcool, 

bem como ostenta uma ficha criminal nesta Comarca, com envolvimento 

em diversos crimes, ressaltando que durante a instrução do presente feito 

o requerido permaneceu recluso em parte considerável.Nesse sentido, é 

possível verificar que o requerido não apresenta condições morais de 

exercer o poder familiar, mormente considerando a sua folha de 

antecedentes criminais (fls. 129/131), o que demonstra que este leva uma 

vida desregrada, não podendo dar um lar aos filhos ou mesmo servir de 

exemplo para a prole. Deve-se ressaltar que, em audiência de instrução e 
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julgamento o requerido confirmou o uso de diversas drogas e álcool, 

contudo, se mostra resistente no tratamento contra dependência química, 

tanto é, que em nenhum momento durante o acompanhamento realizado 

pela rede de proteção deste município, o requerido se prontificou a buscar 

ajuda junto ao CAPS ou ao grupo de alcoólicos anônimos (fls. 

192/195).Observa-se ainda a inviabilidade do requerido em dispensar os 

cuidados necessários aos filhos para o desenvolvimento saudável destes, 

ante a ausência de condições psicológicas que remetem a agressividade, 

o que colocaria as crianças em situação de risco, vejamos o que conclui a 

psicóloga do juízo:“(...) O Sr. Roberto revelou com avaliação psicológica 

propensão ao desequilíbrio fisiológico e psicológico, insegurança, 

dificuldades em conter suas energias, agressividade e personalidade 

combativa, ou seja, tendência a violência, a não contenção de suas 

emoções, gerando situações de risco para seus filhos (...) (relatório 

psicológico, realizado pela equipe do juízo, juntadas fls. 209/211)”A vista 

de todo o expendido, fica demonstrada a negligência e descaso do 

requerido em relação aos filhos, considerando a prática reiterada de atos 

contrários á moral, se envolvendo no mundo do crime e permitindo que os 

filhos ficassem na companhia da avó materna, Sra. Luiza Maria Tavares, 

mesmo sabendo que esta não possuía condições de cuidar dos filhos.De 

outro norte, quanto a possibilidade de inserção das crianças em família 

extensa, imperioso consignar que o conselho tutelar realizou diligências 

para colocação das crianças em família extensa, no entanto, os familiares 

dos requeridos não demonstraram interesse e nem dispõem de condições 

para receber as crianças. Nesse viés, cabe colacionar trechos do 

relatório do Conselho Tutelar juntado ás fls. 85/86, no qual constata a 

vulnerabilidade na casa da avó materna, Sra. Luiza Maria Tavares e 

ausência de interesse da avó paterna, Sra. Marlene Cardina da Silva, in 

verbis:“(...) Porém, após este novo acontecimento não houve alternativa 

se não levar as demais crianças também para a casa transitória, visto que 

na residência da vó Luiza não tem a mínima condição devido ao uso e 

vendas de drogas e bebidas alcoólicas, principalmente pelo esposo de 

Luiza e seu filho, sendo estes fatos já constatados em relatórios 

anteriores. Vale ressaltar que Luiza é a responsável pela adolescente 

Nagta Paola de Lima Cordeiro, a qual também já foi realizado o termo de 

encaminhamento para a instituição, porém a mesma empreendeu fuga por 

duas vezes....) A única opção é a avó paterna a senhora Marlene Cardina 

da Silva residente na Rua Cachoeirinha, nº 301-N, jardim Balneário. A avó 

não possui nenhuma condição de receber os netos. Possui cinco filhos e 

cinco netos, é assistida pela assistência social. Ao receber a equipe 

mencionou: “vocês vão empurrar esses insetos para mim cuidar”. A avó 

se referiu aos netos de forma grosseira, eixou bem claro que não tem 

intenção de cuidar. Após a visita a avó compareceu á casa transitória e 

alegou que Roberto também é usuário. E ameaçou a mesma para que fique 

com as crianças(...)”Destaco ainda que a equipe técnica da Casa da 

Criança efetuou diligências no sentido de localizar família extensa para 

inserção das crianças, porém, deparou-se com a falta de condições e 

falta de interesse, conforme abaixo relatado:“(...) De acordo com relatórios 

realizados pelo Conselho Tutelar, CRAS e Equipe Técnica da Casa da 

Criança e do juízo, nenhum membro da família apresenta condições de 

ficar com as crianças. Por vários motivos, a avó materna oferece 

ambiente de risco com contato com usuários de drogas e mendicância, 

além de alegar (quando todas as crianças haviam sido abrigadas) que não 

tem interesse em cuidar deles. A avó paterna afirma não ter condições de 

criar mais quatro netos, pois já tem cinco sob seus cuidados, além de em 

visita a equipe observou não ser um ambiente positivo para as crianças. 

Os demais membros da família extensa declararam não ter condições ou 

interesse em cuidar das crianças (...) (relatório psicossocial da equipe 

técnica da Casa da Criança, juntado às fls. 117/119) Nessa senda, 

evidencia-se que além do abandono material e afetivo, os requeridos 

mostram-se omissos em relação aos cuidados necessários e inerentes à 

criação dos filhos, deste modo, a destituição do poder familiar é medida 

imperativa, garantindo assim o direito as crianças de terem um 

desenvo lv imen to  saudáve l  em amb ien te  p ro teg ido  e 

acolhedor.Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se 

necessário colacionar a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, através da 

transcrição das seguintes ementas:APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA. GENITORA USUÁRIA 

DE DROGAS. AUSENCIA DE CONDIÇÕES DO EXERCÍCIO DO PODER 

FAMILIAR. Cabível a destituição do poder familiar, imposta à genitora que 

não cumprira com os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e 

nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, porquanto não apresenta 

condições de cuidar da filha menor de idade. Além de usuária de drogas e 

álcool, não possui condições de zelar pelas necessidades materiais e 

emocionais da menor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066646050, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/12/2015).(TJ-RS - AC: 

70066646050 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 02/12/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 07/12/2015)“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 

DO PODER FAMILIAR. GENITORA USUÁRIA DE DROGAS E ÁLCOOL. 

NEGLIGÊNCIA. CONDUTA AGRESSIVA. GUARDA PROVISÓRIA DA AVÓ 

PATERNA. TENTATIVA FRUSTRADA DE MANTER A CRIANÇA NO 

CONVÍVIO FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO . Tratando-se de 

genitores que repetidamente negligenciam os deveres de assistência 

devido a sua prole, que se encontra em situação de risco pela exposição 

ao uso de drogas feito pela mãe, e sua consequente conduta inadequada 

e agressiva, seja sob sua guarda, ou sob a guarda provisória da avó 

paterna, a destituição do pátrio poder, em que pese tratar-se de medida 

extrema, se justifica em prol do bem-estar da infante, mostrando-se a vida 

em família substituta mais adequada que o convívio familiar, mormente 

considerando que a apelante já foi destituída judicialmente do pátrio poder 

em relação a outros dois filhos, pelas mesmas razões. APELO 

DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70049895998, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

26/09/2012).DISPOSITIVOPosto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, e em consonância com o artigo 1.635, V c/c art. 1.638, II, do 

Código Civil, DESTITUO o poder familiar da Sra. Ana Lúcia Raimundo de 

Lima e Sr. Roberto Pereira dos Santos, em decorrência do abandono e 

prática de atos contrários à moral verificado em relação aos filhos 

crianças Vitória Lima dos Santos, João Emanuel Lima dos Santos, Joana 

Emanuela Lima dos Santos Jhon Vitor Lima dos Santos.Por consequência 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I do CPC.Oficie-se o Cartório de Pessoas Naturais do Município de 

Tangará da Serra, para que proceda com a averbação desta decisão no 

assento de nascimento das crianças, conforme dispõe o artigo 163, 

parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente.Sem custas nos 

termos do Artigo 141, §2º do ECA.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. Às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266924 Nr: 29807-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANI ALBERTO DAMO - 

OAB:14.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

23/04/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220124 Nr: 10084-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDAJ, SEBASTIANA MARINHO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 50% das custas 

processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 167,72 (duzentos e quarenta e 

tres reais e oitenta e um centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 

63,54 (sessenta e tres reais e cinquenta e quatro centavos) em Guias 

próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 

50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149565 Nr: 9544-44.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Autos nº: 149565.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Marcelo Augusto Borges.

 Executado: Helio Emerich e outro.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença na qual, após serem realizados 

alguns atos processuais, a parte exequente noticiou que as partes 

transigiram extrajudicialmente, bem como que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito.

Em razão disso, pugnou pela extinção do feito nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, nesse 

sentido o petitório de fls. 98, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, devendo o bem penhorado ser liberado (fls. 

87/88).

 Eventuais custas pela parte executada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 8276 Nr: 800-17.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

RICARDO BARRETO, JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, TEREZINHA DE 

JESUS VIEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 3.838,40 (três mil, oitocentos e 

trinta e oito reais e quarenta centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZUTTI, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124726 Nr: 3688-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA 

MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Certifico que, intimo s parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifestar acerca da certidão de fl. 532, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 7505-11.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CONTÁBIL STORCK S/C LTDA, JACKSON 

ROBERTO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, tendo em vista a parte requerida e o contador Amilton 

Wiederkehr terem afirmado que não possuem a via original dos termos de 

transferência de responsabilidade de Tarcísio Horn e Saldi Horn, intimo a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 399/427, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57584 Nr: 7051-07.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA, SERGIO LUIZ VIEIRA, ERIKA 

CRISTHINA FIGUEIREDO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT
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 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 814, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186156 Nr: 3667-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOULART PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 335,45 (trezentos duzentos e 

quarenta e tres reais e oitenta e um centavos) e a Taxa Judiciária no valor 

de R$ 181,03 (cento e oitenta e um reais e tres centavos) em Guias 

próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192837 Nr: 9211-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARCELA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 50% das custas 

processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 243,81 (duzentos e quarenta e 

tres reais e oitenta e um centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 

296,01(duzentos e noventa e seis reais e um centavo) em Guias próprias 

e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 50,22 

(cinquenta reais e vinte e dois centavos), depositando na c/c 104126-6, 

Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes nestes autos 

mediante petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193167 Nr: 9460-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 132/133 

juntada aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216493 Nr: 7091-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Viseu - OAB:

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 335,45 (trezentos duzentos e 

quarenta e tres reais e oitenta e um centavos) e a Taxa Judiciária no valor 

de R$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) em 

Guias próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor 

de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, estas restaram frutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos. Posto isso:I - EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção e avaliação dos veículos restritos na decisão anexa.II – 

INTIME-SE o executado para, no prazo legal, manifestar sobre a referida 

penhora, bem como bloqueio de valores.III - Realizada a penhora e a 

avaliação, iniciar-se-á a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253457 Nr: 19540-90.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA LUCIA DE REZENDE FERREIRA, OSMAR PINTO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ, 

ADELAIDE PIRES CARVALHO BRANCO DE QUADROS, CLEUSA 

APARECIDA DA SILVA COSTA, VILSON BATISTA DA SILVA, EDILENE 

PEDRO DA SILVA, JURANDIR DA COSTA, NILSON PEREIRA DA SILVA, 

SANDRA DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260093 Nr: 24936-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO LIMA BRITO, PATRÍCIA ELISA VIEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, KELEN SIMONE 

NUNES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 43/76 é tempestiva. Dessa 
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forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 20012 Nr: 3228-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que, compulsando os autos, verifico que o advogado da parte 

exequente, Dr. João Carlos Hidalgo Thomé, não possui poderes para 

receber e dar quitação. Desse modo, a fim de que seja possível a 

expedição de Alvará Eletrônico em nome do referido causídico, intimo-o 

para que acoste aos autos procuração que lhe confere poderes para 

receber e dar quitação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 264551.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 25/26.

Outrossim, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da requerida, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 26).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 15282 Nr: 1263-85.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Autos n.º 15282.

Vistos,

Às fls. 482 a Exequente requereu que os bens arrestados fossem 

transformados em penhora, bem como a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Campo Novo para a avaliação e praceamento dos 

bens penhorados.

Ademais, requereu a inscrição do nome dos Executados nos cadastros de 

inadimplentes.

É o necessário à análise e decisão.

Quanto ao pedido de transformação do arresto em penhora, nos termos 

do art. 830, § 3º, do Código de Processo Civil, entendo que estão 

preenchidos os requisitos necessários, haja vista que, conforme certidão 

de fls. 320 e 480, os Executados foram citados e deixaram transcorrer o 

prazo para pagamento do débito.

 Assim sendo, defiro a conversão do arresto realizado às fls. 455 em 

penhora.

Ademais, expeça-se carta precatória para a Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT para que seja realizada a avaliação dos bens (fls. 455), 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada e respectivo cônjuge.

Outrossim, quanto a inclusão do nome dos Executados nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista que até o presente momento não realizaram 

o pagamento do débito, bem como em consonância com o art. 782, § 3º, 

do CPC, defiro a inclusão do nome dos Executados (Mário Golon e Marli de 

Oliveira Golon) nos referidos cadastros, conforme atualização do débito 

de fls. 483.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome dos Executados em seus bancos de dados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270180 Nr: 1245-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270180.

 Vistos,

 Inicialmente, no que tange ao pedido de exibição de documentos em 

caráter liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 
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matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270728 Nr: 1763-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ANTONIO PONCONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270728.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270225 Nr: 1278-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ANTONIA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270225.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270632 Nr: 1676-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAIXAO RODRIGUES, Maria do 

Amparo Pereira Santana Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270632.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264116 Nr: 27752-03.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264116.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 103/104.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender restar comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270667.

Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Dabson Junior Sguarezi Gomes, em face de 

Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos, devidamente qualificados nos autos.

 A parte Requerente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, 

sendo que, para tanto, juntou às fls. 09 declaração de hipossuficiência.

Ocorre que, considerando a qualificação profissional da parte Requerente, 

qual seja “empresário”, bem como o endereço de sua residência, verifico 

que trata-se de um bairro nobre da cidade, motivo pelo qual, para melhor 

análise do pedido de gratuidade formulado, deve ser juntado comprovante 

de rendimento do Requerente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto à parte Requerente 

que comprove o estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pague as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Após, conclusos para análise da tutela de urgência.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257346 Nr: 22546-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES 

DO NORTE- ASPRONORTE, JDC.VILHENA-RO 3ª VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LUIZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO KREFTA - OAB:321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 257346.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 11, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210440 Nr: 2417-16.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244422 Nr: 12317-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISAO SISTEMA CONTABIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 2939-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA, VALDIR DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, CARLOS ANTONIO BERTEI 

LONGHI, IRIO BRAZ BRUN, ANTÔNIO ARISTON DE MOURA, RADIO 

PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 22.442-A, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - 

OAB:9.227, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARIA LINA 

PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509

 Certifico que, intimo as partes, nas pessoas de seus advogados, da data 

fixada para início dos trabalhos periciais, qual seja: 19 de fevereiro de 

2018, às 09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2049-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Certifico que, compulsando os autos, verifiquei que não consta 

procuração outorgando poderes para receber e dar quitação aos 

advogados da parte executada, sendo que o substabelecimento de fls. 

518/519 teve validade até o dia 08 de julho de 2016. Desse modo, a fim de 

que seja expedido Alvará Eletrônico em nome do escritório Bonatto & 

Bonatto Associados, intimo a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, resolver referida pendência, acostando ao feito procuração 

válida que outorgue aos seus respectivos advogados poderes para 

receber e dar quitação, ou indicar uma conta em seu nome.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 9196-60.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MACIEL FILHO, ROBERTO MASSASHI TANNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSASHI TANNO, ANDREIA 

MACIEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Certifico que, intimo as partes para que digam se pretendem produzir 

outras provas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149671 Nr: 9657-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANUCY GARCIA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 335,45 (trezentos duzentos e 

quarenta e tres reais e oitenta e um centavos) e a Taxa Judiciária no valor 

de R$ 216,83 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e tres centavos) em 

Guias próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor 

de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134868 Nr: 4990-03.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento das custas processuais 

ao FUNAJURIS no valor de R$ 395,35 (trezentose novente e cinco reais e 

trinta e cinco centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 436,75 

(quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) em Guias 

próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146909 Nr: 6661-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORBERTO TARGINO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Certifico que, decorreu em 13/09/2017 o prazo para a parte exequente 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 299, permanecendo inerte. Desse 

modo, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao setor de expedição, 

a fim de que a parte exequente seja intimada pessoalmente para dar 

andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214972 Nr: 6001-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE PRADO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 12/12/2017 o prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento do débito, permanecendo inerte. Desse modo, intimo 

a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264787.

 Vistos,

 Diante da certidão de óbito de fls. 70, determino a suspensão do feito até 

a habilitação do espólio ou dos sucessores do autor, nos termos do art. 

313, inciso I, do Código de Processo Civil, ficando cancelada a audiência 
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de conciliação anteriormente agendada.

 Por conseguinte, registro que na decisão de fls. 46/49 já foi fixada a multa 

por descumprimento requerida às fls. 59/63, sendo certo que eventual 

execução de astreintes somente pode se dar após a confirmação, por 

sentença, da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou a multa.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265034 Nr: 28450-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO NOBRE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265034.

 Vistos,

 Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 43/44.

Ademais, no que tange ao pedido de exibição de documentos em caráter 

liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270281 Nr: 1356-52.2018.811.0055

 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: MARLI RIBEIRO MALAQUIAS, MARIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270281.

Vistos,

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial os requerentes informaram que a 

de cujus deixou valores junto ao Banco Bradesco, referentes a saldo 

remanescente, determino seja oficiada a referida instituição bancária para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto a existência de valores 

em nome de Ana Angélica da Silva, CPF n.º 788.053.921-20.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome da de cujus, bem como eventual saldo do benefício 

previdenciário.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que os autores 

são maiores e capazes.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Autos nº: 270281.

Vistos,

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial os requerentes informaram que a 

de cujus deixou valores junto ao Banco Bradesco, referentes a saldo 

remanescente, determino seja oficiada a referida instituição bancária para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto a existência de valores 

em nome de Ana Angélica da Silva, CPF n.º 788.053.921-20.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome da de cujus, bem como eventual saldo do benefício 

previdenciário.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que os autores 

são maiores e capazes.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270578 Nr: 1628-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270578.

 Vistos,

Com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil designo 

audiência de justificação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 15:30 

horas.

Cite-se a parte Requerida a fim de que compareça à audiência designada, 

conforme prevê o art. 562 do CPC.

Por conseguinte, determino que a parte Requerente seja notificada da 

audiência com a advertência de que deverá depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias e cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertida quanto ao disposto no § 3º.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270670 Nr: 1722-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270670.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 15h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).
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Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Ademais, concedo à parte requerente os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, indefiro a inversão do ônus da prova tendo em vista que o 

requerente não apontou qualquer justificativa fática que o coloque em 

posição em desvantagem, caracterizadora da necessidade da medida, eis 

que não comprovou a sua hipossuficiência técnica para a produção de 

provas, a não ser o simples fato de ser relação consumerista, o que, por 

si só, não é suficiente à inversão do ônus da prova.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 6239-62.2006.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Certifico que, intimo as partes, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestarem acerca do laudo de avaliação, retificado, de fl. 292verso, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 10088-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENI SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 18/10/2017 o prazo para o executado 

manifestar-se, permanecendo inerte. Desse modo, intimo a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169228 Nr: 10109-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMAR BATISTA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 14/11/2017 o prazo para a parte autora 

manifestar-se, permanecendo inerte. Desse modo, impulsiono o presente 

feito, a fim encaminhá-lo ao setor de expedição, para que a parte autora 

seja intimada a dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 190946 Nr: 7481-41.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE CIRICA DE SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO- ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, 

JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857, NOELI ALBERTI - OAB:4061-MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, nas pessoa de seus advogados 

para, no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar, cada uma, o pagamento das 

custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 83,86 (oitenta e tres 

reais e oitenta e seis centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 78,75 

(setenta e oito reais e setenta cinco centavos), em Guias próprias e ao 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 25,11 (vinte e 

cinco reais e onze centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, juntando os 

comprovantes nestes autos mediante petição.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164289 Nr: 2061-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 2061-89.2014 (Cód. 164289)

VISTOS, ETC.

Ante os cálculos apresentados pelos executados, intime-se a parte 

Autora para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162782 Nr: 14442-66.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA AMÉLIA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 
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FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 144442-66.2013 (Cód. 162782)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 98/102, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 105/106.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148545 Nr: 8444-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ELN 

GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADELAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:13.034, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13.666, MARIO GONÇALVES NETO - 

OAB:12.142, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

VANESSA RISIN - OAB:6.975

 Processo n.º 8444-54.2012 (Cód. 148545)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da manifestação retro, recebo a petição de fls. 1534/1538 

como cumprimento de sentença e, por conseguinte, determino a imediata 

intimação dos executados para cumprirem o estabelecido no termo de 

ajustamento firmado, objeto de homologação judicial.

Concedo o prazo de 30 dias para que informem o adimplemento da 

obrigação contraída, no que atine as clausulas cujo prazo para o 

cumprimento já se esvaíram.

Ciência ao parquet.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147135 Nr: 6906-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELA TATIANE DE SOUZA PAPADIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148174 Nr: 8041-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS-ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DELCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Execução Fiscal nº 8041-85.2012 (Cód. 148174)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido formulado na petição de folha retro e, por conseguinte, 

procedo com a tentativa de penhora online do valor de R$ 24.474,00 (vinte 

e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) nas contas dos 

executados, através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 

854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de valores, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128014 Nr: 6938-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 

485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 230378 Nr: 18816-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, IOLANDA 

CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA, V. A. DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, Elaine Josefa de Souza - 
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OAB:17378/0, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Processo n.º 18816-23.2016 (Cód. 230378)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão do Sr. Gestor esclarecendo que, de fato, não foi 

efetuado o pagamento do alvará de levantamento outrora confeccionado 

pelo juízo, determino a expedição de novo Alvará Judicial, para que o 

requerido Fábio possa ter acesso aos valores desbloqueados nos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122574 Nr: 1638-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263745 Nr: 27472-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 CITAÇÃO da parte requerida, por meio de seu Advogado constituído nos 

autos 0800224-44.2013.801.0001, 2ª Vara Cível de Rio Branco - AC, para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 4578-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos no sentido de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar nos autos quanto a juntado do comprovante do pagamento de 

deposito judicial efetuado pela parte requerida ás fls. 376-377, no valor de 

R$ 11.308,81, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150934 Nr: 11043-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO JOSÉ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial, razão por 

que JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.Dessa feita, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor 

da causa.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoAutorAdvogada do autor:Preposto 

do requerido:Advogado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162564 Nr: 14034-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TEIXEIRA SOBRINHO, JULIO CESAR 

CAMARGO DE SOUZA, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 158, BEM COMO REQUERER 

O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 14/03/2018, 

AS 150h, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

MUDOU-SE” , devendo informar o endereço atualizado da referida 

requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma para a 

audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 1787-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARREFOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 
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OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DEL CASTANHEL - 

OAB:, SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - OAB:23606

 Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao pagamento, do saldo devedor das CUSTAS 

PROCESSUAIS no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 173,58 

(cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), cujo valores 

devem ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser 

emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao remanescente), 

juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais 

e quarenta e cinco centavos), devendo este último valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 2674-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI, ANGELA MARIA 

BERTINI MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar a carta 

precatória expedida para a Comarca de Balnéario Camboriu-SC, para 

avaliação do veículo penhorado, devendo, após retirá-la, comprovar sua 

distribuição no juizo deprecado no prazo de trinta (30) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 264-25.2007.811.0055

 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: ALZIRA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PÁRTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168271 Nr: 8746-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALEXANDRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO VILA ESMERALDA, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR 

GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 247, BEM COMO 

MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE 

REQUERIDA NINFA GUERRA MUNIZ, BEM COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161459 Nr: 12092-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADOLFO SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar o preparo e posterior 

retirada da Carta Precatória expedida nos autos, para comarca de Barra 

do Bugre-MT e retirada da Carta Precatória para comarca de Porto Velho 

RO, para comarca Tefé AM, devendo comprovar a distribuição nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181137 Nr: 23153-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME, 

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA, ANA PAULA VENANCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

 Considerando-se que o bem adjudicado já se encontra em posse da 

exequente (fl. 103), procedo a baixa da restrição veicular de transferência 

junto ao Renajud, consoante extrato anexo.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione 

aos autos planilha atualizada do débito remanescente, excluindo-se o 

valor de avaliação do bem adjudicado (fl. 83), bem como para que 

promova o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205999 Nr: 19556-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que no prazo comum de cinco dias, 

querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários periciais de 

folhas 306/308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 958-33.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147652 Nr: 7464-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETHNY CRISTINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do autor para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225172 Nr: 14399-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRAZO 20 DIAS AUTOS N.º 

14399-27.2016.811.0055 - 225172 ESPÉCIE Monitória. PARTE AUTORA: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE PARTE RÉ: LUCIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, solteira, vendedora ambulante, CPF 390.052.322-34. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

20.703,71. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios. RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MTA, CNPJ N. 32.995.755/0001-60 em face de LUCIA 

DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, vendedora ambulante, CPF 

390.052.322-34. Valor da Causa R$20.703,71. Por força da Cédula de 

Crédito Bancário nº A150996 - C/C 12948-8, firmada em 06.05.2011, a 

autora concedeu à requerida, a título de cheque especial, a importância 

R$5.000,00 (cinco mil reais) para pagamento através de uma única 

parcela, com vencimento em 04/08/2011, e concedeu a título de 

adiantamento ao depositante o valor de R$8.298,52, acrescida dos 

encargos livremente pactuados. A obrigada pela dívida não efetuou o 

pagamento e encontra-se em mora pelo valor total de R$20.703,71. a 

contratação ocorreu pela requerida com o uso de senha pessoal e 

intransferível, o limite foi utilizado e não contestado. Requer a citação da 

parte requerida para efetar o pagamento do débito ou apresentar 

embargos; a constituição do título executivo extrajudicial; a penhora de 

bens quantos bastem para a integral satisfação do crédito reclamado. 

Protesta pela produçãod e provas.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, Considerando-se o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização do(s) requerido(s), nos termos do 

§3º do art. 256 do CPC, DEFIRO a citação por edital de LÚCIA DE OLIVEIRA 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, 

autorizo a publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de 

Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta ou pagamento 

sem providência pelas demandadas, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação das defesas. Às providências. Tangará da Serra - MT, 1 de 

fevereiro de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230239 Nr: 18671-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO EM FACE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10279 Nr: 646-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTONIO GRIBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para manifestar, no prazo legal, acerca da 

complementação de diligência deste Oficial de Justiça no valor de R$ 36,74 

(trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial WILSON CÉSAR ROSA para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237072 Nr: 4052-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA, GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimações do autor para efetuar o deposito referente a diligencia do 

oficial de justiça para citação nos endereço abaixo;- Rua Olivio de Lima, 

Centro, Tangará da Serra/MT;- Rua 30, QD 44 10 CS JD TARUMÃ, Tangará 

da Serra/MT;- Rua Julio Martinez Benevides, 127-E, Jardim Europa, 

Tangará da Serra/MT;- Av. Zelino A Lorenzetti, 127 E PQ TARUMÃ, 

Tangará da Serra/MT;- Rua Ismael José do Nascimento, 1808-W, 

LONDONCAR, Tangará da Serra/MT;- Av. Tancredo Neves, 40-N, Tangará 

da Serra/MT, através de guia emitida exclusivamente pelo portal do 

T r i buna l  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://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, para cumprimento 

do mandado expedido, devendo apresentar comprovante nos autos a fim 

de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248277 Nr: 15286-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos constatei 

que até a presente data, a parte requerida, apesar de devidamente citada 

via AR/MP, juntado aos autos em 18/07/2017, folha 34, não apresentou 

contestação.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 250276 Nr: 16826-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO BORGUETI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor do reeducando Aroldo 

Borguete da Costa condenado a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão 

e ao pagamento de 30 dias-multa.

Consta decisão à fls. 27 decretando a prisão do sentenciado, tendo em 

vista que o mesmo não foi localizado.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

 Considerando que a prisão do sentenciado foi decretada tão somente 

para ser intimado da sentença e ainda tendo em vista que o reeducando 

apresentou através de seu advogado o endereço atualizado, entendo que 

a prisão do mesmo não se faz mais necessária.

Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO 

REEDUCANDO AROLDO BORGUETE DA COSTA E DETERMINO A 

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM SEU 

FAVOR.

Determino ainda, que o Sr. Gestor recolha todos os mandados de prisão 

em aberto em desfavor do reeducando referente ao presente feito.

Finalmente, designo audiência admonitória para a data de 23 de Maio de 

2018, às 16h00.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e seu Patrono.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 57740 Nr: 7221-76.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Execução Número: 7221-76.2006.811.0055

Nome Reeducando: Nilson de Oliveira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 4m 0d 04/12/2005 23/09/2011 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 12a 6m 0d 17/07/2011 23/09/2011 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

05/12/2005 16/02/2006

Dias Remidos

Remições

Observações

11 Decisão de fls. 101

100 Decisão de fls. 235

34 Decisão de fls. 271

60 Decisão de fls. 338

154 Decisão de fls. 387

121 Decisão de fls. 426

Data de Prisão Definitiva: 23/09/2011

Total da Pena: 17a 10m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 23/09/2011

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 07/10/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

23/09/2011 + 8a 4m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 480 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(23/09/2011 - 23/09/2011) -0a 0m 0d+0a 2m 12d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 2m 12d= 0a 2m 12d

Data base para Livramento Condicional 23/09/2011

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 27/06/2024

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2011 + 14a 3m 10d + 0a 0m 0d - 0a 2m 12d - 480- 1

Pena Restante a partir da data Atual 9a 11m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2011 + 17a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 12d - 480- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 6m 19d

Data do Término da Pena: 16/01/2028

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 188283 Nr: 5217-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO REIS BARBOSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Magno Reis Barbosa Souza Filiação: Francisco 

Rodrigues Souza e Luiza Barbosa Souza, brasileiro(a), , Endereço: 

Travessa 04 S/n, Bairro: Fatima, Cidade: Presidente Dutra-MA

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 
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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. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 23 de março de 2015, o denunciado subtraiu para si 

coisa alheia móvel, qual seja uma carteira contendo documentos pessoas 

e R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes a Abmael de Souza 

Valadares

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo 

que determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP). Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado. 

Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público. Às 

providências.

 Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 255271 Nr: 20874-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDSON CERQUEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÁSSIO MELLO - 

OAB:14.312-B/MT

 Autos nº: 20874-62.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 255271.

 Vistos e etc.

 1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados autos 

de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e 

aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, 

inciso II e III, todos da CNGC/MT.

 2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

 3) Após decorrido tal prazo, com ou sem apresentação de resposta, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

 4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

 6) Tocante ao pleito de fls. 76, denota-se que as Medidas Protetivas 

foram deferidas no contexto da análise do flagrante, ou seja, na própria 

decisão proferida no plantão constou as medidas cautelares em favor da 

vítima, razão porque, PROCEDA-SE a Secretária com o TRANSLADO de 

cópias no que concerne com às referidas medidas protetivas, com a 

posterior DISTRIBUIÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, 

com o consequente DESENTRANHAMENTO da petição do digno advogado 

(referente ao pleito de revogação de um item da medida protetiva), para 

posterior juntada nos autos (que deverão ser APENSADOS ao presente 

feito), onde, após devidavmente autuado, deverá ser ABERTA VISTA dos 

autos ao Ministério Público, para manifestação.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 19 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 233672 Nr: 22436-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Autos nº: 22436-43.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 233672.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando o teor da certidão de fls. 164, onde se 

informa a intempestividade do recurso apresentado pelo réu João Pereira 

de Oliveira, NÃO RECEBO a apelação interposta às fls. 149/150.

2) Desse modo, CUMPRA-SE in totum a sentença prolatada às fls. 130/140 

dos autos, CERTIFICANDO-SE o trânsito em julgado, assim como, 

expedindo-se o necessário para o efetivo cumprimento.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 240997 Nr: 9118-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 Autos nº: 9118-56.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 240997.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Luiz Ferreira da Cunha Neto, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

26 de abril de 2018, às 13:00 horas.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E) e na 

resposta do réu (fls. 81 verso), para comparecerem a fim de serem 

ouvidas, sob as penas da lei.

 6) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.
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Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267322 Nr: 30138-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Autos nº: 30138-06.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 267322.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 07 de fevereiro de 2018, às 17h40min, para oitiva das 

testemunhas PM Arildo Marques e Francimar dos Santos Ranhe que 

deverão ser REQUISITADAS junto ao Comando respectivo para 

comparecer, a fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE SOUZA RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000487-09.2017.8.11.0055 VISTOS. A parte ré apresentou 

embargos de declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na 

r. sentença proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

é imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes 

casos, a reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da 

via processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é 

possível se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a autora não tenha feito prova 

absoluta dos itens constantes no interior da mala extraviada, a 

indenização por danos materiais foi fixada equitativamente, conforme tem 

entendido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Portanto, não há vício sobre o decisum, e, por ter a atividade 

jurisdicional de primeiro grau se exaurido com a sentença, eventual 

discordância deve ser tratada na via recursal própria. Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001345-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001345-40.2017.8.11.0055 Autor: Antonio Francisco da Silva 

Ré: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o autor informou em audiência que o presente 

processo perdeu seu objeto (cf. ID n. 11454579). Deste modo, é preciso 

reconhecer a desistência do feito. O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela 

Constituição da República, observados os requisitos da legislação 

instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da 

ação formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC 

e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 
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HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010346-03.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BRITO LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES 61594504172 (EXECUTADO)

 

Autos n. 0010346-77.2012.811.0011 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo. 

Apesar de não localizado o réu para apresentar contrarrazões aos 

embargos apresentados, passo a analise do mesmo, afinal, É 

OBRIGAÇÃO DAS PARTES MANTER NOS AUTOS SEU ENDEREÇO 

ATUALIZADO, razão pela qual o endereço desatualizado do promovido 

não pode ensejar a paralisação do feito, presumindo-se válida a intimação, 

em conformidade com o prescrito no Art. 274 do CPC. A jurisprudência é 

neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE 

REVOGOU A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA E 

JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO, COM FULCRO 

NO ARTIGO 269, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso do 

Primeiro apelante, que recorre na qualidade de terceiro prejudicado. 

Decisão que determinou a expedição de ofício à OAB e ao Ministério 

Público, amparado pelo Ato Executivo TJ/RJ nº 4885/2011. A mera 

determinação de expedição de ofícios, para averiguar supostas 

irregularidades, não autoriza a interposição do recurso, por não haver 

punição que justifique prejuízo ao advogado da parte. Ausência de 

violação literal dos artigos 499 do CPC e artigo 5º, inciso LV, da CF/88. 

Falta de prejuízo e de interesse recursal. Segundo apelante, na qualidade 

de autor. Anulação da sentença, a fim de que o processo retorne a origem 

para a oitiva do autor, ora segundo apelante. Incabível. É obrigação das 

partes manter nos autos seu endereço atualizado. Presunção de validade 

das intimações segundo o parágrafo único do artigo 238, do CPC. 

Portanto, deve a parte interessada suportar o ônus processual de sua 

omissão. Sentença irretocável. RECURSO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO 

APELANTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Embora a promovente alegue 

omissão quanto aos danos materiais “acordados e não cumpridos”, não há 

se falar em omissão haja vista que como bem ressaltado pela promovente 

os danos materiais foram objeto de acordo em audiência de conciliação 

(cf. ID 6244207) HOMOLOGADO pelo MM. Juiz (cf. ID 6244311), sendo 

requerida a continuidade do feito em relação tão somente aos danos 

morais. Assim, não há se falar em nova condenação em danos materiais 

vez que este já foi objeto de acordo entre as partes, devendo a parte 

promovente requerer a execução ou cumprimento de sentença em 

havendo descumprimento da obrigação por parte do promovido. Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001061-32.2017.8.11.0055 Promovente: MARIA ELENA FIOREZE 

Promovido: BANCO CETELEM S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Alega a 

autora que está sendo cobrada em virtude de débitos junto ao banco 

requerido, dos quais discorda totalmente, afirmando que em sentença 

proferida em ação anterior já teve declarado o débito como inexistente. 

Diante destes fatos, a requerente ajuizou a presente ação com o fito de 

que seu nome não seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, a 

declaração de inexistência do débito, bem como que o banco seja 

condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais. 

Entretanto, afirma que até o momento a Ré não procedeu ao cancelamento 

do protesto existente em nome de CÁTIA referente ao contrato em 

questão e sua cliente teria ingressado com uma nova demanda judicial 

contra a Ré, na qual foi deferida a liminar. Em sua defesa a promovida 

preliminarmente requer seja reconhecida a Decadência do direito de ação 

da autora, alegando se tratar o feito de contrato realizado no ano de 2008, 

requer ainda a inépcia da inicial e a prescrição quinquenal tendo em vista 

que a última cobrança do contrato questionado teria ocorrido no ano de 

2010. No mérito requer a improcedência da ação afirmando que não há se 

falar em inexistência de debito, tampouco em danos morais. Ab initio, 

afasto a prejudicial de mérito alegada pela ré (decadência), bem como a 

prescrição, uma vez que a causa não versa sobre a realização do 

contrato, mas sim da cobrança indevida realizada no ano de 2017. Deixo 

de acolher de igual forma a preliminar de inépcia da inicial visto que a 

petição inicial guarda total observância quanto aos fatos relatados, 

documentos careados, causa de pedir e partes, razão pela qual passarei 

a analise do mérito. Resta incontroverso nos autos que fora realizadas 

cobranças por parte da promovida à promovente em razão da Operação 

nº 50-045891/08001 O deslinde da controvérsia que se trava neste 

processo depende da mera constatação se há ou não, nas cobranças 
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realizadas pela parte promovida situação que possa concretizar danos 

morais indenizáveis. De início, cabe destacar que a promovente 

comprovou que o contrato em questão foi devidamente quitado, que após 

a quitação teve seu nome lançado indevidamente no rol dos maus 

pagadores e por conta desta situação teve em tramite um processo judicial 

em restou declarado ser a negativação indevida. Assim, considerando ser 

indevida a cobrança em comento, deve ser acolhido o pedido para que a 

ré se abstenha de efetuar novas cobranças. A promovida como 

prestadora de serviços que é, está sujeita à responsabilidade objetiva, na 

forma do artigo 927, parágrafo único do CC, porque no seu ramo de 

atividade ao efetuar cobranças o risco de ofender moralmente as pessoas 

cobradas é evidente. Nesse sentido é a doutrina de GUSTAVO TEPEDINO, 

HOLOISA HELENA BARBOZA e MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “Com 

o intuito de não deixar desamparada a vítima, desenvolveram 

paulatinamente o novo sistema de responsabilização com base na teoria 

do risco, segundo a qual quem exerce determinadas atividades deve ser 

responsável também pelos seus riscos, independentemente de quaisquer 

considerações em torno do seu comportamento pessoal. A esta nova 

espécie de responsabilidade, fundada no risco, convencionou-se chamar 

responsabilidade objetiva, porque desvinculada da valoração da conduta 

do sujeito. São requisitos da responsabilidade objetiva: i) o exercício de 

certa atividade; ii) o dano; iii) o nexo de causalidade entre o dano e a 

atividade” (TEPEDINO, Gustavo e outros. Código Civil Interpretado, v. II, Ed. 

Renovar, p. 927) Nesse sentido, a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

CONTA INATIVA. INCIDÊNCIA DE TAXAS E ENCARGOS POR CERCA DE 

DOIS ANOS. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos 

contra a sentença de procedência de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por dano moral. Consoante a exordial, 

as partes realizaram acordo nos autos da ação revisional restando 

quitado o débito relativo ao contrato de cheque especial. Narrou a parte 

autora ter sido surpreendida com uma correspondência enviada pelo 

banco réu cobrando-lhe um saldo devedor referente ao contrato objeto do 

acordo. Disse ter procurado o demandado que lhe afirmou que se tratava 

de um engano, devendo ser desconsideradas as cobranças. Contudo, ao 

tentar adquirir crédito no comércio foi surpreendido com a negativação do 

seu nome por ordem do banco réu. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Estando a 

relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do 

CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a 

partir da impugnação da parte autora quanto à inscrição negativa levada a 

efeito pelo banco, incumbia ao demandado demonstrar, ainda que 

minimamente, a sua regularidade, o que não ocorreu. Inexistente nos autos 

qualquer prova de que o demandante tenha firmado novo contrato de 

cheque especial, após o cumprimento do acordo. Ademais, mostra-se 

descabida a incidência de taxas e encargos sobre uma conta sem 

qualquer movimentação do correntista por quase dois anos. DANO 

MORAL - Segundo o entendimento deste Relator, o cadastramento 

indevido no rol de inadimplentes ensejaria o dever de reparação de abalo 

de crédito. Contudo, enquanto não for a matéria regulamentada, as ações 

de indenização por dano moral seguirão sendo manejadas para a 

reparação do abuso praticado pelas empresas e instituições financeiras. 

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, o 

dano moral decorrente da inscrição negativa afigura-se "in re ipsa", ou 

seja, é ínsito ao próprio fato danoso, razão pela qual prescinde de prova 

de sua ocorrência no caso concreto. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - A 

quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do 

fato e suas consequências para o ofendido, do grau de reprovabilidade da 

conduta ilícita e das condições econômicas. O arbitramento da 

indenização deve guardar relação com os valores comumentemente 

fixados por esta Corte em situações análogas, pelo que merece 

majoração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Embora se trate de demanda 

singela, que sequer contou com dilação probatória, duas são a 

circunstâncias a autorizar a majoração da verba honorária para 20% do 

valor da condenação: o fato de ambas as partes terem recorrido e a 

capacidade econômica da instituição financeira que deu causa à ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70071495469, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/05/2017) Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORSAN. 

COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ILÍCITA. DANOS MORAIS OCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. 

Inicial que requer a declaração de nulidade de débito, bem como 

indenização por danos morais, uma vez que o autor foi inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito. Autor trouxe aos autos comprovante de inscrição 

negativa (fl. 28), bem como a quitação da suspensão do fornecimento de 

água (fl. 24). De outra banda, competia à requerida provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante artigo 373, inciso II, 

do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, visto que juntou aos autos 

apenas cópias de telas sistêmicas, que não têm o condão de provar os 

fatos alegados, devido a sua indiscutível unilateralidade. Apesar de o 

autor ter solicitado a suspensão do fornecimento de água em 29/03/2016 

(fl. 23) e ter quitado essa fatura em 27/07/2016 (fl. 24), os débitos 

presentes na fl. 26 são indevidos, pois posteriores (vencimentos em 

03/08/2016, 03/11/2016 e 03/12/2016), quando já estava suspenso o 

fornecimento de água. Assim, evidenciada a abusividade na conduta da 

ré, ao inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

em decorrência de débito irregular. A inclusão indevida em cadastro 

restritivo de crédito configura o dano moral "in re ipsa", que prescinde de 

comprovação efetiva. Quantum fixado em R$ 9.370,00 que resta mantido, 

porquanto em conformidade com os parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais Cíveis, em situações análogas. Sentença mantida, por seus 

próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007168644, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 13/12/2017) Importa ressaltar, ainda, que, in casu, o ato 

passível de indenização não decorre da mera cobrança de dívida, mas, 

sobretudo, da cobrança insistente e desarrazoada, mesmo após ter 

ciência de o débito era inexistente. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial, para o fim de condenar a empresa ré BANCO 

CETELEM S.A. a pagar à reclamante ANA MARIA ELENA FIOREZE a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2017. Karla Paloma 

Busato Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TIELI RODEN MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação do reclamante para se manifestar no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BENTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação do reclamante para se manifestar no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP0177342A (ADVOGADO)

NADIR GONCALVES DE AQUINO OAB - SP0116353A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação do reclamante para se manifestar no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BIANCATTE (REQUERIDO)

VALDEMIR BIANCATTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000831-87.2017.8.11.0055 Autora: GIOVANNA LAUER SCHNEIDER Ré: 

VALDEMIR BIANCATTE e RAPHAELA BIANCATTE PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pela exequente. A teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela que 

concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da 

personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que 

a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que tenham 

o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal situação, 

o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, a fim de 

adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da empresa para 

pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma 

empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo 

Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se 

desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos 

sócios ou administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do 

objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 
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episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, a 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi citada e, por 

diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de penhora, deve se 

presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária da executada, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens aos sócios, somente para prejudicar 

os seus credores. Nesse norte, comporta acolhimento a postulada 

desconsideração da personalidade jurídica e constrição de numerário do 

sócio da pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS 

DOS SEUS SÓCIOS – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS 

DE 07 (SETE) ANOS – INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS 

PELA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA 

EXISTÊNCIA DE VALOR DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direito e deveres da 

sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo 

possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da 

empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de 

resguardar os interesses dos credores prejudicados. Apesar da alegação 

do agravante no sentido de que a mera inadimplência não é suficiente para 

embasar a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se 

dos autos que já foram realizadas várias diligências, durante mais de 07 

(sete) anos, na tentativa de localização de bens penhoráveis da 

executada, sendo a segunda vez que a exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de satisfação do 

seu crédito, bem como que os bens indicados pela empresa executada 

cuidam-se na verdade peças e/ou componentes de bens, cuja 

propriedade e existência de valor de mercado sequer foram comprovados, 

escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade 

jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da empresa 

executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 
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04.02.2014). Não fosse isso, é importante sopesar que no âmbito 

consumerista se aplica a teoria menor da desconsideração da 

personalidade jurídica[6] (cf. art. 28§5º do CDC[7]). Assim, uma vez 

esgotadas as diligencias para encontrar bens da executada[8] e 

constatado obstáculo a ressarcimento do consumidor, possível é o 

deferimento da medida excepcional intentada. Nesse sentido é o 

entendimento da E. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DA PARTE 

EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS. POSSIBILIDADE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. Tendo sido esgotadas todas as formas 

de se encontrar bens da parte devedora passíveis de penhora, deve ser 

acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executada formulado pela parte exequente. RELATÓRIO Cuida-se de ação 

de cumprimento de sentença onde foi tentada a penhora de bens da parte 

devedora através do Sistema BACEN JUD (evento 73), do Sistema 

RENAJUD (evento 79), bem como através de Oficial de Justiça (evento 99) 

e, em virtude de não se obter êxito em nenhuma das tentativas, foi 

formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executada. O juízo singular indeferiu o pedido e extinguiu o processo sem 

resolução do mérito (evento 114), com fundamento no artigo 53, §4º da Lei 

nº 9.099/95. Nas razões recursais a parte alega que a desconsideração 

da personalidade jurídica da parte executada é cabível, pois esgotadas 

todas as possibilidades de se encontrar bens passíveis de penhora. Não 

foram apresentadas contrarrazões tendo em vista que a parte recorrida é 

revel e não possui advogado habilitado nos autos. [...] Conforme relatado, 

foram esgotadas todas as possibilidades de se encontrar bens passíveis 

de penhora, motivo pelo qual a parte exequente pleiteou a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Convém 

ressaltar que nas relações de consumo tal procedimento dispensa a 

demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, 

conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. A 

título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO RECORRIDA. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO 

CPC/2015. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões 

apresentadas pelos recorrentes, quanto à ausência de requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o revolvimento de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 3. Consoante 

jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, é possível 

a desconsideração da personalidade jurídica quando esta representar 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, 

nos termos do art. 28 do CDC. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 823.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTE A 

INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Aplica-se os óbice previsto na Súmula n. 282 quando as 

questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no 

acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos 

declaratórios. 2. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que 

a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Tratando-se de relação 

consumerista, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade empresária ante sua insolvência para o pagamento de suas 

obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou 

de confusão patrimonial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp n. 511.744/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015.) AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento 

jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para 

tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento 

de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se 'levantar o 

véu' da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do 

STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão 

Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 

20/11/2000. 2. 'No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 

28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter 

acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard 

doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos 

prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária' (REsp 

737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 

1106072/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

2/9/2014, DJe 18/9/2014.) [...] (Execução de Título Judicial 

443365520138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016) (grifo nosso). Assim, diante do 

exposto, opino por deferir o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, conforme postulado pela exequente, para incluir no polo passivo 

da lide os sócios indicados no petitório em referência. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos no 

presente incidente. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, 

art. 55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de janeiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...] II - do 

sócio, nos termos da lei; [6] DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. 

FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). 

ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5º, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de 

princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da 

chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a 

qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à 

má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade 

jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5º, do Código de Defesa do 

Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência 

do art. 28, § 5º, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa 

ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. 

(REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) [7] Art. 28. O juiz poderá 

desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
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detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 

infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver 

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. [8] Considerando a inércia da executada em realizar o 

pagamento de forma espontânea, foi iniciado processamento do 

cumprimento de sentença e dos atos executórios correlatos. Desse modo, 

foi deferido o bloqueio e indisponibilidade de contas online através do 

Bacenjud (cf. evento 143 dos autos n. 8011222-26.2010.811.0055), 

medida que se mostrou infrutífera (cf. evento 149.2). De igual modo, foi 

deferida a pesquisa de veículos via Renajud, mas essa medida também se 

m o s t r o u  i n f r u t í f e r a  ( c f .  e v e n t o  1 4 9 . 3  d o s  a u t o s  n . 

8011222-26.2010.811.0055).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO OAB - MT10304/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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamanda para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001483-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARCANJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do ID 

11583318. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos 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 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 1 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NASIONE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 22 de março de 2018, às 08h00min.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000128-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, sob pena de 

indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, nesta Comarca, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, 

bem como, juntar aos autos cópias legíveis dos documentos pessoais do 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 320 e 

321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, sob pena de 

indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, sob pena de 

indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES QUINTINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o requerimento do ID 11484057. DESIGNE-SE nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE CAMPOS - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, 

findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FINGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada no termo de audiência, uma 

vez que o reclamado foi devidamente citado da ação (ID 11191514). 

Assim, INTIME-SE a reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES DE SOUZA & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sidneia Gomes dos Santos Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 10 

dias, findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não 

haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11483626. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 
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da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ELOI SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ (REQUERIDO)

ORMINIO ROCHA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado novo pedido de penhoras on line, 

necessário se faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito 

executado. Assim, INTIME-SE o exequente para manifestação, no prazo de 

10 dias, sobre pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES (EXECUTADO)

BRUNA UMBERTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE COSSETIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010434-75.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA BRAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não houve acordo na audiência de conciliação 

(ID 10353584), deverão serem cumpridas as determinações constantes na 

decisão do ID 6231647. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar se ainda possui interesse no cumprimento da obrigação e, em 

caso positivo, DEVERÁ, no prazo improrrogável de 05 dias, cumprir o 

determinado no item 02 da decisão do ID 6231647. Cumprida a 

determinação no prazo assinalado, CUMPRA-SE as demais deliberações 

dos itens 03 e 04. Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE LIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A providência pleiteada no ID 11574522, já foi apreciada no 

despacho do ID 11314470. Assim, CUMPRA-SE conforme já determinado. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020055-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETI JAQUELINE PRESTES OAB - PR0053757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação verbal da Sra. Gestora desta 

secretaria no sentido de que foi possível a impressão da petição inicial, 

devolvo os autos à secretaria para o devido cumprimento. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação verbal da Sra. Gestora desta 

secretaria no sentido de que foi possível a impressão da petição inicial, 

devolvo os autos à secretaria para o devido cumprimento. Cumpra-se 

Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 01 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANEA ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação de qual não há qualquer valor 

vinculado aos autos, INTIME-SE a reclamante para, no prazo de 5 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012007-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM (EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (EXEQUENTE)

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICAR RITA VALOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se, ainda, oficio às COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 
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(SICREDI) UNIDADE SORRISO/MT para que seja efetuada a penhora de 

ativos bancários ou valores ali existentes de titularidade da devedora 

ELICAR RITA VALÕES (CPF: 038.725.221-59) no valor de R$ 9.708,82. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se 

o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G DE AZAMBUJA COM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010372-35.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT0006894A 

(ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o boleto juntado no ID 9245694, corresponde ao 

mesmo contrato discutido inicialmente (contrato nº 500010), sobre o qual 

foi declarada a inexistência da relação jurídica, INTIME-SE o executado 

para, no prazo de 10 dias, suspender a referida cobrança, sob pena de 

aplicação de multa diária. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 25 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial ainda carece ser emendada. A reclamante ingressou 

com a presente ação em face da SEFAZ, órgão administrativo, sem 

personalidade jurídica, integrante de pessoa jurídica de direito público 

(Estado de Mato Grosso). Faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que promova as adequações necessárias 

na petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 

do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se a segunda parte da decisão do ID 10261790. Caso a 

diligência seja infrutífera, conclusos para análise do pedido alternativo do 

ID 11524317. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-62.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBS - CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-52.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11523067. Cumpra-se nos temos da decisão 

do ID 6224112. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 2405-46.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ZANON LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES, MARIA 

ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA DE 

AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056

 Autos n. 2405-46.2009.811.0055

Exequente: Tereza Zanon Londero

 Executados: Carlos Roberto Souto Alvarez e Outra.

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. A parte exequente levantou os valores remanescentes depositados nos 

autos (cf. fls. 241). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e 

inexistindo requerimentos (cf. fls. 243), na forma determinada pelo ilustre 

magistrado (cf. fls. 240), necessária é a extinção do presente feito.

 3. Ante o exposto, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018.

Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018.

 ANGELO JUDAI JUNIOR

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 3236-12.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO HENRIQUE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDO PIRES DE ALMEIDA, JEC.NOVA 

OLÍMPIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 3. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os embargos à 

execução, na forma do art. 920, III do Código de Processo Civil.Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).Submete-se a decisão à análise do 

magistrado.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

BertoJuiz LeigoVistos etc.Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo.A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação.Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos.Transitado em julgado, arquive-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.ANGELO JUDAI 

JUNIORJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessária a 

apresentação de demonstrativo atualizado do débito, uma vez que o ultimo 

cálculo juntado aos autos é do ano de 2014.

Assim, INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 104496 Nr: 3291-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alípio Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE ALVES DE SOUZA, IVONE ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Ante todo o exposto, considerando que esta execução não tem por objeto 

verba alimentar, incabível a penhora sobre saldo do FGTS ou PIS, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido de fl. 234.Intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 221547 Nr: 11336-91.2016.811.0055

 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: ANA CLEA SILVA DOS SANTOS DE PAULA, JAIR 

HENRIQUE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CASTILHO, REGINA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na 

queixa-crime de fls. 66/76 e, por consequência, ABSOLVO a querelada 

Alessandra Castilho, qualificada nos autos (p.66), com fulcro no art. 386, 

IV e CONDENO a querelada Regina Rodrigues da Silva, qualificada nos 

autos (p.66), como incursa nas penas dos artigos 139 e 140, do Código 

Penal.Passo a análise da dosimetria da pena de cada um dos delitos 

separadamente...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 
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Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11566996. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Tão logo a ordem de bloqueio 

seja cumprida, providencie-se a juntada do extrato com a transferência do 

valor bloqueado à Conta Única, cumprindo-se na íntegra esta decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 

1 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 
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obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11375918. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 
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demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11486834. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. No tocante ao pedido de 

cancelamento do protesto do título informado na inicial, verifico a 

plausibilidade jurídica do pedido que se consubstancia na possibilidade de 

declaração de inexistência da dívida subjacente, de que se originou o 

título. O reclamante informa na inicial que nunca contratou com a 

reclamada e que a dívida pela qual está sendo cobrado é inexistente. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que o 

protesto pode gerar abalo de crédito, daí surgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da liminar de forma inaudita altera pars, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar cautelar está calcada no 

juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua 

concessão inaudita altera parte. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a plausibilidade jurídica do pedido na 

impossibilidade de se levar a protesto título que poderá eventualmente vir a 

ser anulado, bem como o perigo da demora nos potenciais prejuízos que 

desta prática pode advir. Com essas razões, presentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência para o fim de determinar o cancelamento do protesto do 

título descrito na inicial. Expeça-se mandado ao Oficial do Cartório de 

Protestos mencionado, para que providencie o imediato cancelamento. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 1 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 
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DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010217-27.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIA APARECIDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA - ME (EXECUTADO)

A DOS SANTOS ROCHA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012355-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Pretende o executado a extinção da execução consubstanciado 

em excesso de execução, cuja matéria não pode ser discutida em sede de 

exceção de pré-executividade, mas apenas em embargos à execução, na 

forma do art. 52, IX, b, da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de 

pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente 

processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 

Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de 

excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando 

evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando 

não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1216458 RS 

2010/0190243-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 

22/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2014). 

Assim sendo, deixo de receber a objeção de executividade promovida 

pelo executado e determino o regular prosseguimento da execução. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012355-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Pretende o executado a extinção da execução consubstanciado 

em excesso de execução, cuja matéria não pode ser discutida em sede de 

exceção de pré-executividade, mas apenas em embargos à execução, na 

forma do art. 52, IX, b, da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de 

pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente 

processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 

Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de 

excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando 

evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando 

não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1216458 RS 

2010/0190243-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 

22/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2014). 

Assim sendo, deixo de receber a objeção de executividade promovida 

pelo executado e determino o regular prosseguimento da execução. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MEDINA (EXEQUENTE)

MARGARIDA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o requerimento do ID 11525065 determinando a expedição 

de mandado de penhora, avaliação e depósito de tantos bens quanto 

bastem para satisfação do crédito. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência 

tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MEDINA (EXEQUENTE)

MARGARIDA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o requerimento do ID 11525065 determinando a expedição 

de mandado de penhora, avaliação e depósito de tantos bens quanto 

bastem para satisfação do crédito. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência 

tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010673-45.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO – ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

0010673-22.2012.811.0011 Reclamante: CICERO BORGES JUNIOR 

Reclamado: EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de ação em que a parte 

reclamante requer indenização em danos morais, por ter contratado com a 

parte reclamada serviço de transporte, com veículo do tipo ônibus, na data 

de 11/05/2012, saída Cuiabá – MT, destino Campinas – SP, mas que, 

durante o trajeto, foi esquecido em uma parada, na cidade de Limeira – SP, 

tendo que pedir carona para chegar ao seu destino final, e, lá chegando, 

ao tentar retirar sua bagagem, constatou que fora extraviada. Pois bem, 

passando-se à análise de mérito, verifica-se que o pedido inicial procede 

em parte. Incidem no caso sub judice as normas da Lei 8.078/1990, por 

existir relação de consumo (art. 2º c/c art. 3º), tendo sido invertido o ônus 

da prova, cabendo à parte adversa fazer prova de que o defeito inexiste, 

ou ele existindo de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, bem como dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito invocado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Óbice não há, pois a teor do art. 732 do Código Civil, “‘aos contratos de 

transportes, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não 

contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da 

legislação especial e de tratados e convenções internacionais”. Assim, 

quando o contrato de transporte constituir uma relação de consumo, 

aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor que forem 

mais benéficas a este. Pelo contrato de transporte, conforme artigo 730 do 

Código Civil, “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um 

lugar para outro, pessoas ou coisas”. Logo, o transportador é 

responsável pelas pessoas transportadas e por suas bagagens, 

extinguindo-se o contrato de transporte no momento em que o passageiro 

chega ao seu destino final, e a ele é entregue a sua bagagem, ou seja, no 

desembarque. No caso em lide incontroversa é a contração do transporte 

de pessoas e coisas, bem como o extravio da bagagem, conforme bilhetes 

e recibo de entrega de bagagem anexos aos autos. O reclamado admite 

que, em uma parada do ônibus, prosseguiu viagem sem a presença do 

passageiro, justificando que isso ocorreu porque teria o reclamante 

desembarcado sem autorização, dado que referida parada destinava-se a 

embarque e desembarque apenas, sem decida da lotação para fazer 

lanches e utilizar banheiros. Realizada a oitiva da testemunha arrolada 

pelo reclamado este nada pode acrescentar em relação a tese do 

promovido, pois não estava quando da ocorrência dos fatos, reiterando as 

alegações da defesa. Ainda, importante esclarecer que mesmo que 

proibido fosse o desembarque de passageiros a qualquer modo naquela 

parada, fato é que, diante do prosseguimento da viagem sem concluir o 

transporte do passageiro, evidente está o descumprimento contratual, o 

qual se entende, decorre da falta de diligência do reclamado que permitiu o 

desembarque do passageiro, se não autorizado, e da não averiguação da 

falta de algum deles, antes do prosseguimento da viagem. De igual modo, 

verifica-se que a falta de diligência se estendeu até o destino final 

contratado, quando não foi notada a falta do passageiro, ora reclamante, e 

nem foi dada a destinação adequada da sua bagagem, cujo contrato de 

transporte ali se encerrou, acarretando o extravio de seus bens. Nesse 

mote, frisa-se, o momento para a entrega da bagagem é quando se finda o 

contrato de transporte, considerando-se, a partir dali, extraviada a 

bagagem quando não entregue ao seu proprietário. Do descumprimento da 

obrigação sobrevieram danos de ordem moral ao reclamante, exsurgindo o 

dever de indenizar, nos termos do artigo 734, do Código Civil, e do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, este que diz: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não ocorre no caso dos autos. 

Comentando sobre a responsabilidade no contrato de transporte, a 

doutrina diz: “Em resumo, para se obter a indenização em caso de 

descumprimento do contrato de transporte, basta que o credor demonstre 

a existência da relação negocial, seu não-cumprimento, e o dano sofrido”. 

[1] Por certo, ter sido o reclamante deixado em parada de ônibus, sem 

seus pertences e em local por ele desconhecido, causou aflição e 

angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. O extravio da 

bagagem do reclamante, no mesmo diapasão, mesmo que posteriormente 

recuperada, retirou-lhe abruptamente o uso dos seus pertences, íntimos e 

pessoais, configurando-se isso também lesão ao seu direito de 

personalidade – honra subjetiva. Posto isso, existente está o dano moral, 

que decorre da conduta da parte reclamada, prescindindo de prova. Esse 

entendimento possui precedente jurisprudencial, citando-se a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso na Apelação 

Cível n. 72724/2013, cuja ementa segue: Ementa: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TRANSPORTE. DANO MATERIAL E MORAL. PASSAGEIROS 

ESQUECIDOS NO MEIO DO PERCURSO, QUANDO ERA EFETUADA 

PARADA PARA ALMOÇO. PREPOSTOS DA RÉ QUE NÃO DILIGENCIARAM 

A EFETUAR A CONFERÊNCIA DE PASSAGEIROS, ANTES DA PARTIDA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. 1.A 

responsabilidade da Empresa Transportadora de passageiros é objetiva, 

somente elidida em circunstâncias que envolvam caso fortuito, força maior 

ou culpa exclusiva da vítima, não demonstradas no caso concreto. 

2.Danos morais caracterizados. Esquecimento de passageiros, que criou 

situação de constrangimento, uma vez que o autor teve que recorrer à 

carona para chegar a seu destino. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 71001037746, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 21/12/2006) Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGENS. 

PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. 1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, 

decorrentes do extravio da bagagem do autor, durante a viagem de ônibus 

realizada pela empresa ré. 2. Dano material devidamente comprovado. 

Alegação da demandada, acerca da impossibilidade de mensuração dos 

prejuízos, que resta afastada, considerando o relatório da fl. 20, com a 

descrição dos bens extraviados pela empresa, bem como traz a 

correspondência dos respectivos valores, que não transbordam daqueles 

comercialmente adotados. 3. Danos morais ocorrentes, na espécie, 

considerando a indisponibilidade imediata das malas, quando da chegada 

ao destino, inegavelmente atingindo a esfera moral do autor e 

ultrapassando o mero dissabor. Hipótese em que o autor foi privado da 

utilização de seus bens pessoais, fato que se prolongou no tempo, pois a 

mala e os pertences não foram recuperados, autorizando o 

reconhecimento de abalo moral, dada a excepcionalidade da situação 

vivenciada. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 que não 

comporta redução, pois atende aos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade e aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas 

Recursais Cíveis, em casos análogos. 5. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 
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71006188585, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/03/2017) Por tudo isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, que somam dois fatos 

causadores de dano moral – esquecimento de passageiro e extravio de 

bagagem, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter 

pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento de uma parte 

em detrimento do empobrecimento de outra, as condições 

econômico-financeiras das partes, e entende-se que o valor R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de danos morais é justo. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, e considerando o que consta dos autos, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando-se a parte 

reclamada ao pagamento à parte reclamante do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ), por se vislumbrar 

no caso concreto responsabilidade contratual. Por consequência, com 

fulcro 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o 

processo com resolução do mérito. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga [1] GUIMARÃES. Paulo Jorge Scartezzini. Dos contratos de 

hospedagem, de transporte de passageiros e de turismo. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 135. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Exempli gratia, 

colhe-se o seguinte aresto: ”[...] 3. A jurisprudência desta Corte firmou o 

entendimento de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei 

nº 8.078/90 não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de 

Defesa do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 

23/06/2016)” [6] Embora a citada empresa não seja parte no presente 

processo, é importante consignar que essa possui responsabilidade 

solidária pelos danos decorrentes do fato danoso apresentado. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE 24 

HORAS PELO PRÓXIMO VOO. DANOS MORAIS E MATERIAS 

CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O 

Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária para 

as empresas que vendem e prestam serviços na mesma cadeia de 

consumo. [...} Danos morais e materiais comprovados. Recurso não 

p r o v i d o .  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

(102011220168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016)” (grifo nosso). [7] Nesse 

sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo configura 

falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados pela 

reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na órbita da 

previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [8] APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR 

ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - 

VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do 

contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder 

objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, 

isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004457-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. B. (AUTOR)

A. D. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004457-47.2017.8.11.0045 

AUTOR: GABRIELLE DALLABRIDA ALMEIDA BARROS, ALANE 

DALLABRIDA ALMEIDA DE CAMPOS RÉU: FABIO PEREIRA DE BARROS 

Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). III. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. IV. Considerando as circunstâncias e os 

fatos narrados no pedido inicial, em especial o fato de a requerente estar 

exercendo a guarda de fato da filha menor desde a separação do casal, 

visando evitar uma mudança brusca da situação fática consolidada, a 

surtir efeitos na vida pessoal da infante, em mero juízo sumário de 

cognição, nos termos dos artigos 33 usque 35, da Lei nº 8.069/90, defiro 

liminarmente a guarda provisória postulada, sem prejuízo de ulterior 

revogação, a qualquer tempo. V. Comprovada a paternidade em relação a 

menor, arbitro alimentos provisórios na importância de 30% do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais 

e dez centavos), devidos a partir da data da citação. Tenho que este valor 

atenderá às necessidades mais prementes dos alimentandos, levando em 

consideração que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda 

do alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 

do inadimplemento. VI. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 19/02/2018, às 14:30 horas, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. VII. Cite-se a parte 

requerida para comparecimento, intimando-a também acerca da guarda e 

dos alimentos acima fixados, devendo o mandado, no mais, conter apenas 

os dados necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial (art. 695, §1º, CPC). VIII. Na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 

695, §4º, CPC). IX. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de 

então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, 

hipótese em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência 

inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. X. O não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 
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por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º). XI. Havendo 

desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, §8º). XII. A audiência somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). XIII. Expeçam-se ofícios 

requisitórios de informações acerca do ganho mensal das partes, se 

requeridos ou, ainda que não requeridos, se indicado na inicial algum 

empregador fixo. XIV. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005035-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005035-10.2017.8.11.0045 

AUTOR: MARIA IEDA SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 31/08/2017, consoante id. 11060712, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Maria Ieda Soares da Silva; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 696.165.823-72; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente, DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 2341-22.2016.811.0045

 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: EDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlefe Moraes de Jesus - 

OAB:28.989/PR

 Impulsiono os autos para a Intmação da doutra procuradora da parte 

autora, acerca do teor contido nas certidões dos Oficiais de Justiça às 

paginas 116 e 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27199 Nr: 1217-82.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRZINHO GABRIEL GONÇALVES, IRACI FÁTIMA 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DANIELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, foi confeccionado o Termo de Guarda conforme 

solicitado em fls. 76. Porém, a parte devidamente intimda não fez sua 

retirada. Dessa forma, encaminho-os autos novamente ao arquivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005061-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005061-08.2017.8.11.0045 

AUTOR: FERNANDO ROBERTO DE SOUZA RÉU: FERNANDA NABARRETE 

SOUZA MARTINI Vistos. 1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos 

com pedido de tutela antecipada. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (c) a não 

irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada. No caso, 

neste juízo de cognição sumária, os documentos que acompanham o feito, 

apontam para a probabilidade do direito, já que a alimentada atingiu a 

maioridade, está casada (id. Num. 11089688), concluiu o ensino médio e 

não está cursando ensino superior, além disso, está em plena atividade 

laborativa (id. Num. 11089712 e id. Num. 11089728), estando 

aparentemente superado a situação de necessidade da requerida. De 

outro lado não há risco de irreversibilidade da medida caso a instrução do 

feito aponte em sentido diverso. 3. Ante o exposto, presente os requisitos 

legais DEFIRO o pedido liminar para o fim de determinar a imediata 

cessação do desconto em folha do Requerente no percentual de 14% 

(quatorze por cento), correspondente à pensão alimentícia devida a 

Requerida no valor de R$ 1.509,59 ( um mil, quinhentos e nove reais e 

cinquenta e nove centavos). 3.1. Oficie-se à 2ª Superintendência da 

Polícia Rodoviária Federal (Regional/MT) para cessar o referido desconto. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS - ART. 1.699 DO CC/02 - MAIORIDADE ALCANÇADA E 

CASAMENTO DA ALIMENTADA -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273 

DO CPC - REQUISITOS PRESENTES. Para o deferimento da antecipação da 

tutela de pretensão do mérito exige-se, quanto ao direito subjetivo do 

litigante, prova robusta, inequívoca e pré-constituída, bem como 

verossimilhança de suas alegações. In casu, tratando-se de ação 

exoneração de alimentos, deve-se demonstrar, nos termos do art. 1.699 

do CC/02 , a modificação da situação financeira do alimentante ou das 

necessidades do alimentando, em comparação com a época em que foram 

fixados os alimentos. Em princípio, ainda que já considerado maior e capaz 

civilmente, não perderá o filho, automaticamente, quando atingir a 

maioridade, o direito aos alimentos recebidos do pai. Entretanto, nos 

termos do art. 1.708 do Código Civil , com o casamento, a união estável ou 

o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Presentes 

tais requisitos, há elementos suficientes ao deferimento da pretensão 

antecipada, sendo esta a inteligência do art. 273 do CPC . Ementa: 

ALIMENTOS.PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR E CAPAZ, QUE NÃO 

ESTUDA E TRABALHA. 1. O poder familiar cessa quando o filho atinge a 

maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão alimentícia 

apenas quando comprovada a condição de necessidade, cuja 

comprovação constitui ônus do alimentando. 2. Descabe manter o 

pagamento de pensão alimentícia para a filha maior, quando já conta 21 

anos, não estuda e está inserida no mercado de trabalho, tendo condições 

plenas de prover o próprio sustento, enquanto o genitor é idoso e se 

mantém com minguada pensão previdenciária. Recurso desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70064696859, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

24/06/2015). 3. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 03/04/2018, às 

09:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 4. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o 

réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 5. Cumpridas integralmente 

as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de 

serviço 1/2016-CEJUSC. 6. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 8. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 155, II). 9. Expeçam-se ofícios requisitórios de informações acerca do 

ganho mensal das partes, se requeridos ou, ainda que não requeridos, se 

indicado na inicial algum empregador fixo. 10. Expeça-se, ainda, o 

necessário, inclusive carta precatória com prazo de vinte (20) dias, se o 

caso. 11. Vistas ao Ministério Público. 12. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 14 de Dezembro de 2017. Cássio Luis Furim Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 6010-88.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora:"Certifico eu, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, que em relação ao cumprimento do R. Mandado, 

Expedido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca de Lucas do 

Rio Verde-MT. Extraído do Processo nº. 6010-88.2013.811.0045. Cód. Nº. 

92140. De posse do aludido mandado não foi possível proceder a 

INTIMAÇÃO do Autor: MARIO MARTINS DE OLIVEIRA, divido ao fato que 

diligenciando até ao endereço descrito no mandado, e lá estando fui 

informado pelops moradores do local que se identificaram pelos nomes de, 

Ana e Alcir, quais disseram não conhecer o autor/Mario e que este não 

reside naquele local. Assim sendo, Devolvo o r. mandado para os divido 

fins. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84031 Nr: 3543-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A BAURU SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALESSANDRO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos tendo em vista as certidões de fls. 125 e verso.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003558-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 370 de 756



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004854-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LINDOSO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CIRILO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LINDOSO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004830-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE INES KAISER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001094-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUCOLOTTI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001314-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINAR MENDES CORREA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002632-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003883-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003883-58.2016.811.0045. Considerando-se a alegação de 

não incidência da cláusula penal, por ausência de descumprimento 

decorrente de fato imputável aos executados/embargantes, designo o dia 

21 de março de 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem 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 [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se os embargantes, 

pessoalmente, registrando-se as advertências previstas no art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil/2015. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003883-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003883-58.2016.811.0045. Considerando-se a alegação de 

não incidência da cláusula penal, por ausência de descumprimento 

decorrente de fato imputável aos executados/embargantes, designo o dia 

21 de março de 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 
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identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se os embargantes, 

pessoalmente, registrando-se as advertências previstas no art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil/2015. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VANGUARDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FALCONI (RÉU)

RAFAEL BORGES CURVO (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por seu procurador, para providenciar a 

distribuição da carta precatória expedida ou recolher as taxas e custas da 

mesma.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101044 Nr: 6686-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME, 

MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, ADEMIR PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003778-47.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de doença, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral . Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 21/03/2018, a partir das 08h30min, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139605 Nr: 3227-84.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça 

inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais 

e condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser 

consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).(...)... 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143551 Nr: 5383-45.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 “Vistos etc., 1. Acolho o acima requerido pela Defesa, e de 

consequência, considerando o contido no extrato de fl. 114, designo o dia 

06 de junho de 2018, às 13h30min para interrogatório do acusado. 2. Dou 

os presentes por intimados. 3. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 8953 Nr: 305-61.2003.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO, CELSO ALVES 

TEIXEIRA, ATAIDE JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 (...) ISSO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento legal nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, 112, 

inciso I, todos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade dos 

acusados João Paulo Oliveira Pinto, Celso Alves Teixeira e Ataide José da 

Silva, qualificados nos autos, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória do Estado.P.R.I. Sem custas.Transitada em julgado, 

certifique-se, anote-se, comunique-se, remetam-se os boletins individuais 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação, arquivando-se os autos 

após o cumprimento de todas as determinações.Dê ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 132613 Nr: 7090-82.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRES ALBERT NUNES FERREIRA, NEIDE 

GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.,

A acusada Neide Gomes dos Santos, por meio de advogado constituído, 

formulou pedido de restituição da fiança recolhida (fls. 141/142).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pleito do acusado (fl. 155).

Assim sendo, e considerando o teor da sentença de fls. 121/122 e da 

procuração de fl. 65, DEFIRO o pedido da acusada de fls. 141/142, e de 

consequência, DETERMINO a restituição da fiança na forma requerida, 

mediante termo nos autos.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, cumpra-se a parte final da sentença de fls. 121/122.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 5881-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL MESSIAS RODRIGUES, GIL CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:123970

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 295, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado Gil Carlos Francisco da Silva, Dr. Marcelo Alves de Oliveira, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões 

recursais, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de 

Processo Penal. No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça 

faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado do seu defensor, determino a 

intimação do réu Gil Carlos Francisco da Silva para que informe ao oficial 

de justiça se possui outro advogado ou se não tem condições de arcar 

com honorários advocatícios, caso em que será defendido pela 

Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOMINGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMÁCIA POLIFARMA (REQUERIDO)

VALCIR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que, 

não obstante a intimação anterior, a audiência de instrução e julgamento 

foi redesignada para o dia 09/03/2018, às 13h30min e não para às 14h. 

Nesse passo, INTIMO as partes acerca da solenidade aprazada. Lucas do 

Rio Verde - MT, 26 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI JUNIOR TIECHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000911-81.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NEURI JUNIOR 

TIECHER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre a “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)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010069-80.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: GENIVALDO DA 

CRUZ EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
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NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da impugnação de id. 9697347. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BELTRUDE SENA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

JANICE SPANIOL OAB - MT13846/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010782-84.2015.8.11.0045 REQUERENTE: BELTRUDE SENA 

DE JESUS REQUERIDO: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A Vistos em 

correição. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JR SERVICOS DE LAVAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001332-71.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JR SERVICOS DE 

LAVAGEM LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Ação Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito 

promovida por JR SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME., devidamente 

qualificada nos autos epigrafado, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.. Busca a autora a antecipação parcial dos efeitos da tutela para 

que seja determinada a imediata suspensão da cobrança do ICMS 

incidente sobre o valor referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição, Tarifa de Uso de Sistemas Elétricos de Transmissão e 

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD/TUST/EUSD), relativos 

às Unidades Consumidora de sua titularidade, até julgamento de mérito. 

Aduz ser pessoa jurídica consumidora final e responsável de fato pelo 

pagamento do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, no 

qual lhe é imposto o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada, referentes às Unidades 

Consumidoras de sua titularidade descrita na inicial. Assevera que a conta 

de energia elétrica fornecido pela Energisa é composta de Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição Tarifa de Uso de Sistemas Elétricos de 

Transmissão e Encargo de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD/TUST/EUSD). Pontua que o ICMS cobrado pela demanda incide nas 

tarifas, o que é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre 

o transporte de energia elétricos, consoante já manifestado pelas Cortes 

Superiores. No mérito, requer a procedência da ação para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores da unidade 

consumidora descrita na exordial, bem como a condenação do ente estatal 

ao pagamento do indébito relativo aos valores pagos de forma indevida, 

acrescidos de juros e correção monetária. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Com efeito, para antecipação dos efeitos da tutela é 

indispensável verificar a presença da prova inequívoca e verossimilhança 

das alegações. Nessa toada, valendo-se do poder geral de cautela, ao 

analisar o caso concreto, o Poder Judiciário deve, observando também os 

requisitos alternativos (NCPC, 300, §1º), a conceder a proteção 

necessária para que não ocorra danos irreparáveis ou de difícil reparação 

aos litigantes. Observe-se que, para a concessão da Tutela de Urgência, 

conforme previsão do art. 300 do CPC, são necessários três requisitos: a 

probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo. Entretanto, a documentação acostada aos autos não é 

suficiente, por ora, para firmar a convicção deste Juízo acerca da 

ilegalidade da cobrança das tarifas, não passando de aparente início de 

prova material, a ser complementado durante a instrução processual. 

Ademais, destaca-se que em decisão recente do Superior Tribunal de 

Justiça foi constada a legalidade da cobrança da referida tarifa, verbis: 

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SITEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). 

INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista insociabilidade das suas fases de 

geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada 

uma dessas etapas –entre elas referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) –compõe o preço final da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I 

da Lei Complementar n.87/196. 2. A peculiar realidade física do 

fornecimento de energia elétrica revela que a geração, transmissão e a 

distribuição forma o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado a sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo ele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/195 (que veio a segmentar o 

setor), não informa regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite atuação de 

mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, oque se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição –entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessa etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica o 

consumidor final. 4. Por outro lado, mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas par os grandes consumidores, oque evidencia que 

a exclusão de custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresa menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o “preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva.” 5. Recurso especial desprovido.” (STJ – RESP 

1.63.02 -RS (209/02525-4), relator MINSTRO GURGEL DE FARIA julgado 

21de março de2017). Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pretendida. Defiro a emenda à inicial. Considerando que a Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa, deixo de designar audiência de conciliação. CITE-SE o 

Requerido constando do chamamento judicial às advertências legais da 

revelia. Faculto a parte autora para que, no prazo de 15 (dez) dias, 

querendo, emendar a inicial juntando aos autos todos os documentos 

comprobatórios que entender necessário e de seu direito. Intimem-se e 

cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

TIAGO JUNIOR SALES DO AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 
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informar o endereço atual do promovido Elezio Rodrigues da Silva-ME no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

TIAGO JUNIOR SALES DO AMARAL (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000507-64.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RENATO FERREIRA 

REQUERIDO: ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME, TIAGO JUNIOR SALES 

DO AMARAL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da homologação do acordo. Compulsando os autos, 

verifico que Renato Ferreira e Tiago Júnior Sales do Amaral firmaram 

acordo livremente e requerem a homologação deste (Id. 3269429), 

requerendo o autor, ainda, a extinção do feito em relação aos promovidos 

Tiago Júnior Sales do Amaral e Banco Bradesco Financiamento S/A e o 

prosseguimento em relação à Elezio Rodrigues da Silva-ME, no tocante 

aos danos morais. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Da revelia de Elezio Rodrigues da Silva-ME. 

Por outro lado, pleiteia o autor seja o requerido Elezio Rodrigues da 

Silva-ME condenado ao pagamento de danos morais. Dispõe o artigo 20 da 

Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz” No caso dos autos, o requerido Elezio 

Rodrigues da Silva-ME não compareceu à audiências de conciliação, 

conforme se verifica pelo ID. 1602769, apesar de devidamente citado e 

intimado, consoante ID. 1458774, devendo ser decretada sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da citada Lei. Para que haja a obrigação de reparar um 

dano, mister a coexistência de três requisitos fundamentais, quais sejam: 

o próprio dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre ambos. 

Não se pode olvidar também que, a teor do artigo 373, do CPC, é da parte 

autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando 

elementos convincentes sobre suas assertivas, sob pena de 

improcedência da ação intentada; e da parte ré, a obrigação de provar os 

fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do Autor. Sabe-se 

que dano moral é aquele que afeta a psique da pessoa, extrapolando o 

plano material, que nem sempre é diretamente afetado. É o que ensina 

SILVIO RODRIGUES: Diz-se que o dano é moral quando o prejuízo 

experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. É a 

mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que não envolve 

prejuízo material. (Direito Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, Volume 4, p. 33). 

Destarte, não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá 

direito ao recebimento de indenização. Somente configura dano moral a 

dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de 

forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. Caso contrário, 

qualquer aborrecimento do cotidiano seria suscetível de indenização, o 

que contribuiria para a banalização do Poder Judiciário. No caso dos 

autos, nota-se que o autor sofreu um dano, visto que não pode obter um 

financiamento pré-aprovado, por negligência do requerido. Por outro lado, 

cuidando a espécie de relação de consumo, como a destes autos, a 

obrigação de reparar o dano baseia-se na responsabilidade civil objetiva, 

de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa. É o que se 

extrai da leitura do art. 14 do CDC: "Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." Pois bem. Como se vê da documentação acostada 

aos autos (ID. 1059289), é incontroversa a existência de informações 

insuficientes ao consumidor. Nesse sentido, tendo em vista a ocorrência 

de ato ilícito, clara a responsabilidade da ré na qualidade de revendedora 

do veículo, de modo que deverá arcar com danos morais ao autor. Em 

casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o 

quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, 

porquanto impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa 

equivalência. O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa 

medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto 

suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar 

uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos. O 

ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de 

compensar o mal causado, e não deve ser usado como fonte de 

enriquecimento ou abusos. Assim é que, tomando em consideração todos 

os aspectos apontados acima, bem como a situação do autor, considero 

que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é o bastante para ressarcir 

o autor pelos danos morais sofridos. Posto isto, considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 3269429, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido Elezio Rodrigues da Silva-ME ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais ao 

autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso – janeiro de 2016. 

Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em relação aos demandados Tiago Júnior Sales do Amaral e 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil e em relação a Elezio 

Rodrigues da Silva-ME, com fundamento no artigo 487, I, do mesmo 

Código. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de 

novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004991-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

JOSE DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura 

de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOCHHANN & MOCELLIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004905-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KOCHHANN & 

MOCELLIN LTDA - ME REQUERIDO: ORIVALDO VIEIRA PINTO Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, o enquadramento empresarial, e cartão CNPJ atualizado, nos termos 

do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE, e 

cópia dos documentos pessoais do autor, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004884-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WELISON QUEIROZ 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLGA PERIN DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002475-32.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VILMAR BUENO 

REQUERIDO: ALEX NEI DOS SANTOS, OLGA PERIN DE SOUZA Vistos. 

Considerando certidão de id 11482478 , redesigno a audiência para o dia 

13 de março de 2018, às 14h30min. Intimem-se as partes, que deverão 

comparecer na data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas 

três testemunhas, que devem comparecer independente de intimação, 

(artigo 34, da Lei do Juizados). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000283-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES LUCIA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000283-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CERES LUCIA 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Primeiramente, determino 

que a Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. No caso 

eventual pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o competente 

Alvará. Sem prejuízo da determinação acima, encaminhe-se o feito ao 

contador judicial para elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a intimação 

do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, 

efetuar o pagamento. Cumprido o item acima e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001489-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SEBASTIANA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME 

Vistos. Intime-se o reclamado para se manifestar acerca da petição de id. 

9638702, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011797-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CUNHA COSENZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011797-88.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALEX DA CUNHA 

COSENZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 
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Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-13.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010509-13.2012.8.11.0045 REQUERENTE: MARLISE VAN DER 

SAND SCHMIDT REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a 

exequente para se manifestar acerca da impugnação de id. 10468802. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001029-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON LUIS MALAVASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001029-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLAYTON LUIS 

MALAVASI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre a “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)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003089-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003089-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIANA MIRANDA 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para 

promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos 

autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo 

a decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de 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, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VINICIUS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000037-33.2016.8.11.0045 REQUERENTE: HELIO VINICIUS 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se o 

autor para apresentar dados bancários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA MESSIAS (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004506-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EVERTON SOUZA 

MESSIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do 

termo de audiência de ID 11545300 anexado nos autos, deflui-se que as 

partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 
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2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FELIX BATISTA (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004503-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA LUIZA FELIX 

BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do 

termo de audiência de ID 11545426 anexado nos autos, deflui-se que as 

partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010939-57.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA CRUZ CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010939-57.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALEX DA CRUZ 

CORDEIRO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. Primeiramente, 

determino que a Secretaria providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. No caso 

eventual pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o competente 

Alvará. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010689-63.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET OAB - MT7248/O (ADVOGADO)

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010689-63.2011.8.11.0045 EXEQUENTE: VANDERLEI 

SANTANA EXECUTADO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte interessada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os dados bancários, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO)

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001908-98.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - 

CELPA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A pretensão da reclamante consiste no 

ajuizamento de ação monitória perante o Juizado Especial, o que não é 

admissível, ante a incompatibilidade de rito. Ademais, o Enunciado nº 8, do 

Fonaje assim prevê: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ART. 539 E SEGUINTES 

DO CPC/15. EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA LEI 

9.099/95.PRECEDENTES. Trata-se de ação de consignação em pagamento, 

na qual postula a parte autora o depósito das parcelas que entende 

devidas, referente ao IPTU, julgada improcedente na origem. Com efeito, a 

ação de consignação em pagamento possui procedimento/rito especial, 

estabelecido no art. 890 e seguintes do CPC, incompatível como o 

procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, dada a sua complexidade, 

excluída no art. 3º, inc. II, da Lei Federal n. 9.099/95. O microssistema do 

Juizado Especial da Fazenda, alimentado pelo princípio da concentração 

dos atos, celeridade e informalidade exclui o processamento de demandas 

que requerem procedimentos especiais, como o caso em comento. A 

competência "ratione materiae" e a "legitimatio ad processum" prescritas 

na lei, se constituem na pedra angular do Juizado Especial que não podem 

ser expandidas, sob pena de falência geral do Sistema. Dessa forma, 

considerando que o procediemento exigido para o deslinde da causa é 

especial, com regulação no CPC, é evidente a incompetência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, sob 

pena de ofensa à liturgia expressa do art. 3º, inc.II da Lei Federal nº 
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9.099/95. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. AÇÃO JULGADA 

EXTINTA, DE OFÍCIO” (Recurso Cível Nº 71006552319, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 30/03/2017) Posto isso, julgo extinta a demanda, com 

fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

outubro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011415-32.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011415-32.2014.8.11.0045 REQUERENTE: RICARDO DE 

SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à preliminar de carência da ação por falta de 

interesse processual, verifico que não merece acolhimento, uma vez que, 

conforme se verá adiante, restaram demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. A parte autora 

alega, em síntese, que é funcionária pública concursada na função de 

motorista escolar, com carga horária de 40 horas semanais, e que labora 

das 04h00min às 19h30min, com intervalo de almoço de uma hora, o que 

totaliza diariamente 14h30min de labor de segundas às sextas-feiras. 

Afirma serem devidas 31h30min extraordinárias semanais, acumulando 

140h85min mensais, com 1.690h20min extraordinárias por ano. Aduz, 

ainda, ser devido o adicional noturno, em razão de iniciar às 04h. Alega, 

ainda, que fazia o trecho do interior (Comunidade São Cristóvão), e que 

ficava o dia todo na escola do mencionado setor, à disposição da 

administração pública, uma vez que não possuía meios de voltar à cidade 

enquanto os alunos que transportava estavam em aula. A requerida, em 

contestação, afirma que não há horas-extras devidas tampouco adicional 

noturno a ser pago, uma vez que a remuneração do funcionário público 

requerente obedece à legislação municipal que regulamenta as funções 

dos servidores estatutários, bem como a forma de remuneração. Aduz 

ainda que, para a realização de horas extraordinárias, deve haver 

autorização prévia da administração pública. Os documentos juntados pela 

parte autora na inicial, especialmente os holerites (IDs 551255, 551257), e 

o requerimento para pagamento do adicional noturno (ID 551258) datado 

de 05/11/2013, dão conta de que houve o pagamento de horas-extras 

desde a entrada em exercício do servidor público requerente 

(29/03/2011), bem como que, após solicitado, houve o pagamento do 

adicional noturno de maneira regular (a partir do mês 11/2013). Não há 

provas nos autos de que o autor tenha trabalhado em horário noturno em 

data anterior à do requerimento, tampouco houve produção de provas em 

audiência no tocante a este fato, e que tenha havido horas extraordinárias 

além das devidamente pagas. Em audiência de instrução, as provas 

testemunhais relataram tão somente o que já estava documentado nos 

autos, e a informante Solimara Ligia Tonel, que era secretária de educação 

na época da posse do servidor, afirmou que as horas extras laboradas 

pelos servidores públicos do setor da educação, do qual o requerente faz 

parte, necessitam de autorização prévia. Consoante se observa dos 

autos, a relação jurídica que se estabeleceu entre o servidor e o ente 

público é de nítida natureza administrativa, regulamentada de forma 

estatutária – Lei Complementar nº 42/2006 (ID 1689495), Normativa Interna 

nº 50/2014 (ID 1689489). A prestação de serviços ao ente público 

presume que a relação jurídica entre ambos estabelecida é nitidamente 

administrativa e somente assumirá cunho trabalhista quando houver 

legislação expressa a discipliná-la. Ora, a parte autora é servidor público, 

fazendo jus às garantias conferidas aos servidores públicos; não é 

legítimo, portanto, pretender benesses dos dois regimes. Cumpre, então, 

em face da natureza administrativa do vínculo criado entre as partes, 

examinar as parcelas reclamadas na inicial. Outrossim, a alegada jornada 

de trabalho extraordinária não restou comprovada, vez que a prova 

testemunhal é precária, vaga e não dá certeza a respeito dos fatos. As 

testemunhas arroladas pela parte autora não souberam dizer qual o 

período em que o autor teria trabalhado em horário extraordinário e 

quantas horas não teriam sido pagas. Inconclusivas, portanto, as 

afirmativas das testemunhas, não há prova de que tenha havido labor em 

jornada extraordinária. Ademais, verifica-se pelos holerites do autor 

juntados em IDs 551255, 551257, que nos períodos de 04/2011 a 12/2011, 

02/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013 e 02/2014 a 06/2014, o autor 

recebeu por horas extras, e nos períodos de 11/2013 e 12/2013, e 

02/2014 a 06/2014 recebeu o adicional noturno, não havendo provas de 

que não recebeu os valores cobrados. Por fim, se não há evidência de 

que o réu tenha descumprido as regras relativas ao pagamento das 

vantagens salariais pleiteadas pelo autor, não há como julgar os pedidos 

procedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, como consequência, Declaro encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de 

dezembro de 2016. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000847-71.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BENEDITA 

APARECIDA DO CARMO SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Inobstante a 

sentença proferida, verifica-se que as partes entabularam acordo anterior 

à decisão, conforme petição de id. 9745729, desta forma, homologo o 

acordo celebrado para que surta seus efeitos jurídicos. Ante a informação 

do cumprimento integral do acordo, encaminhe-se o feito ao arquivo com 

as formalidades legais. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003772-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON MARCELO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003772-40.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WEVERTON 

MARCELO LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010865-03.2015.8.11.0045 REQUERENTE: SEBASTIAO 

FERREIRA GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Observa-se na petição de id. 

11416406, que o autor pretende cobrar os honorários advocatícios, em 

fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10%. Ocorre que na 

fase do cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial, é 

permitida apenas a aplicação de multa. Quanto aos honorários 

advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 do FONAJE, estes são 

indevidos: "A multa prevista no artigo 523, § 1ª, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento." Isto posto, intime-se a autora para juntar 

cálculo do débito, observando os requisitos da condenação, no prazo de 

10 (dez) dias. Apresentado novo cálculo, concluso para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE TEXTIL COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MUNIZ DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

22/03/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-90.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010187-90.2012.8.11.0045 REQUERENTE: MARA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pelo bloqueio online constante no Id. 

2441034, bem como o valor já levantado e expedido em favor do 

exequente (id. 10142933). a extinção é medida que se impõe consoante à 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL OLIVEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO)

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000289-36.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: LUCAS DANIEL 

OLIVEIRA GONCALVES EXECUTADO: UNIVERSO ON LINE S/A Vistos. 

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente., 

conforme cálculo de id. 10163107, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ITAMAR GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003427-74.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO ITAMAR 

GOMES SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10248577), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11314145), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de janeiro de 2018. Melissa de 
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Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003471-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ingressou com ação de 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, consistente em obter a exclusão 

do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao 

crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu nome foi 

inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, referente a 

três dívidas, no valor de R$ 161,24 (cento e e sessenta e um reais e vinte 

e quatro centavos), oriundo do contrato n. 0213078170, disponibilizado no 

sistema do SCPC na data de 09.01.2017, no valor de R$ 128,85 (cento e 

vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), oriundo do contrato n. 

0217041208, e outra no valor de R$ 130,05 (cento e e trinta reais e cinco 

centavos), oriundo do contrato n. 0217514866, ambos disponibilizado no 

sistema do SCPC na data de 14.11.2016. Alega que não possui qualquer 

vinculo contratual com o reclamado. Por fim, requereu a concessão dos 

efeitos da tutela consistente em determinar a exclusão do seu nome do 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente alegando 

desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no rol de 

inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a emenda à inicial. Defiro a inversão do ônus da 

prova, por entender que a parte autora é hipossuficiente no caso em 

apreço, devendo a parte reclamada trazer aos autos toda documentação 

que temem seu poder no que diz a respeito relação jurídica com autor, no 

prazo da contestação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA SOARES COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001178-87.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ADIVANDO ALVES 

EXECUTADO: SANDRA MARIA SOARES COELHO Vistos. Indefiro pedido 

de suspensão, uma vez que nos Juizados Especiais a ausência do 

endereço é causa de extinção da ação. Intime-se a parte autora para 

apresentar endereço do requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE SOUSA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003449-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MATEUS DE SOUSA 

BERNARDES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10654538), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11551880), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003503-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JUNIOR CEZAR 

FLOR DA SILVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência atualizada, uma vez que o 

autor juntou fatura referente ao mês de março de 2017, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIELLEM MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003463-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIELLEM MOREIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10667142), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11551920), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004402-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LELES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004402-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANO LELES 

RIBEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No que 

tange à impugnação de justiça gratuita suscitada pela requerida, verifico 

que a mesma não procede, uma vez que o acesso ao juizado especial em 

primeiro grau independe do pagamento de taxas, custas ou despesas (art. 

54, Lei 9.099/95). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo, tampouco em necessidade 

de produção de prova pericial, e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 

11139106). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a 

regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. 

Diante desse quadro fático a reclamante requereu a desistência da mesma 

(ID 10831995). A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Também observo, repito, que ao verificar a não 

ocorrência de acordo em audiência a reclamante simplesmente desiste da 

reclamação, visando, a todo custo, evitar o julgamento. Essa desistência, 

entretanto, é inoperante, uma vez que sua finalidade consubstancia-se na 

manipulação do sistema de Justiça com o objetivo de atender seu 

interesse pessoal. Nesse sentido, o Enunciado n. 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) (g.n.) A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMISSON DEMSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003515-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMISSON DEMSKI 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse cópia dos documentos pessoais (ID 10534527), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

11491642), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do 

NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, 

inciso I, ambos do Novo 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004232-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE REGINA BOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004232-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSILENE REGINA 

BOCHI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No que tange à impugnação de justiça gratuita suscitada pela 

requerida, verifico que a mesma não procede, uma vez que o acesso ao 

juizado especial em primeiro grau independe do pagamento de taxas, 

custas ou despesas (art. 54, Lei 9.099/95). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo, 

tampouco em necessidade de produção de prova pericial, e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A parte requerente alega, em síntese, 

que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, lançado 

pela empresa requerida. A requerida apresentou o contrato objeto da 

inscrição devidamente assinado pela parte autora (ID 10944085). A parte 

requerente, visando arquivar o processo, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 10997709). A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Em sede de pedido 

contraposto, a parte requerida pede a condenação ao pagamento do 

débito em aberto, no montante de R$ 331,42, acrescidos de juros, 

correção monetária e honorários advocatícios pela execução dos 

serviços contratados. Diante dos documentos apresentados (contrato) e o 

fato da parte autora não ter comprovado o pagamento da dívida, vislumbro 

que ficou demonstrado nos autos que a parte requerente deve à 

requerida, o valor de R$ 331,42. Sobre referido valor deverá incidir 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contrapostos para: b.1) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 331,42, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação. b.2) CONDENAR a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003495-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003495-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIOGO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que 

apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 10665968), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

11552066), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do 

NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, 

inciso I, ambos do Novo 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

22/03/2018 às 15:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-13.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (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)

 

Autos nº 8010692-13.2014.811.0045 Vistos. Intime-se o exequente para 

que se manifeste quanto à impugnação à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVANIA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003956-93.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte autora a 

depositar em Cartório o contrato de locação juntado na inicial, com firmas 

reconhecidas, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22/03/2018, ÀS 14H30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004356-10.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte requerida, 

por meio de seu advogado, para que traga aos autos atos constitutivos e 

procurações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação 

do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRECIANE DA SILVA SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004144-86.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte requerida, 

por meio de seu advogado, para que traga aos autos atos constitutivos e 

procurações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação 

do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002400-56.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte autora para 

que deposite em Cartório extrato original da negativação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1000894-45.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte autora para 

que traga aos autos comprovante de endereço em nome próprio, ou 

justifique e comprove o parentesco com a pessoa cujo nome consta do 

comprovante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO CESAR DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000900-52.2017.811.0045 Vistos. Intime-se a parte autora para 

que traga aos autos comprovante de endereço em nome próprio, ou 

justifique e comprove o parentesco com a pessoa cujo nome consta do 

comprovante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 89290 Nr: 3176-15.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PIVETTA FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 Intimação do embargado para se manifestar acerca da petição de 

fls.102/103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 2188-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVE IRMÃOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRGINIA SANTOS PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:SP/97.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 120195 Nr: 625-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SOUZA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI 

CAMILO - OAB:MT/20767-O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 21.494-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.83/92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 145353 Nr: 6480-80.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA PRATA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:PR/80.392, JÚNIOR RAFAEL DE LIMA HOLZ - OAB:PR/77.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84319 Nr: 3847-72.2012.811.0045

 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: NICOLAS GAZZI MARQUES, ELAINE CRISTINA GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a inventariante, para que se manifeste acerca do documento 

encartado à p. 89 dos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

No mais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme 

requerido à p. 81.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para que encaminhe 

a este Juízo a matrícula atualizada do imóvel objeto da demanda.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 83189 Nr: 2667-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 1799-47.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira dos Santos, Balbina Pereira dos Santos, 

João Batista Pereira dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Indiana 

Pereira dos Santos, Joaci Pereira dos Santos, Eliane Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Thiago Canan - OAB:9180 MT, Tiago Canan - 

OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos 

com o que entender de direito, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça de fl. 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1705 Nr: 256-97.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletroeste-Construções Elétricas e Telecomunicações 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planel Engenharia e Serviços Eletricos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4501/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste, requerendo 

o que entender de direito, acerca da petição do executado de fls. 488/501.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 2740-12.2005.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Azeredo, Pedro 

Severino dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alair Fernandes Santiago - 

OAB:6241, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:14932, Eduardo José 

Gonçalves Santiago - OAB:30193, José Carlos Sobrinho - 

OAB:14561, Laryssa Marçal de Castilho - OAB:42104/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. O valor deverá ser depositado na conta 

judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água 

Boa-MT.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

2740-12.2005.811.0021 (2038). Ressalta-se que deverá ser encaminhado 

através de petição, o comprovante original do depósito, juntamente com os 

dados do processo a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13234 Nr: 174-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para, nos termos do r. Despacho de fl. 140, retirar em Cartório 

o Ofício expedido para o Indea/MT e, querendo, protocolá-lo diretamente 

no referido órgão, a fim de que possa acompanhar sua tramitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107720 Nr: 1174-42.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a Certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 2-13.1989.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO JOÃO DAMIANO, TEREZINHA PAGLIUSI 

DAMIANO, CARMELO PAGLIUSI, APARECIDA YOLANDA ORLANDI 

PAGLIUSI, JACYR DA SILVA COSTA, LUZIA OLGA PAGLIUSI COSTA, 

ALCIDES CABRERA GOMES, PALMIRA PAGLIUSI GOMES, GUIOMAR 

PAGLIUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adilson José de Barros, Maria Rita 

Zaiden de Barros, Wilson José de Barros, Dário Rodrigues Salazar, Banco 

do Brasil S/A, Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli, Airton José 

Rafaelli, ESPÓLIO DE JOSÉ GARCIA DE BARROS, TEREZINHA MARIA DE 

BARROS, MARIA DAS GRAÇAS BARROS CARNEIRO, BENJAMIN DE 

PAIVA CARNEIRO, CIRENE GARCIA DE BARROS, João Franklin Ramos de 

Mello, Januncio Januario Dantas, Auro da Aparecida Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Silva - OAB:14512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Roberto zampieri - OAB:4094

 Certidão de intimação via DJE: Intimação do advogado da parte autora 

para tomar ciência de que a precatória foi devolvida por falta de 

comprovante de recolhimento das custas. Ademais, conforme regulamenta 

a CNGC, quando se trata de carta precatória para outro estado, a 

cobrança é feita na comarca deprecada, incumbindo ao interessado 

promover o necessário para a viabilização do seu cumprimento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000125-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (REQUERIDO)

ZELIA CANDIDO DE OLIVEIRA TUMELERO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça (ID nº 9820695 datada de 11/09/2017), requerendo 

o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA 72954213191 (EXECUTADO)

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

REJANE TEREZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000005-32.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Estando o feito, aparentemente, 

em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se 

como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), 

cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, 

para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) 

ou, se for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), 

enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será o do 

artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 

do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade 

no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou 

elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos 

embargos ou se houver significativa dificuldade no atingimento da 

finalidade do procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo 

causídico representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 
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determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30134 Nr: 4574-11.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correia do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado por parte do requerente e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da 

cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se 

as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 6542-32.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Terezinha Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de início razoável de prova material contemporânea e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85109 Nr: 3949-69.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada da 

penhora on line, via bacen jud, realizada nos autos, conforme se vê às fls. 

48/49, para, querendo opor embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116569 Nr: 6553-61.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidora Pereira Rodrigues Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por idade ao(à) trabalhador(a) rural indicado(a) e 

qualificado(a) na petição inicial, nos termos do artigo 48, § 1º., da Lei nº. 

8.213/91, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono 

anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir da negativa do 

requerimento administrativo, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em favor da parte autora, 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma 

determinada na fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas 

e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º. do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116571 Nr: 6555-31.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoarte Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado especial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 
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fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116635 Nr: 6601-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsino Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por idade ao(à) trabalhador(a) rural indicado(a) e 

qualificado(a) na petição inicial, nos termos do artigo 48, § 1º., da Lei nº. 

8.213/91, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono 

anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir da negativa do 

requerimento administrativo, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em favor da parte autora, 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma 

determinada na fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas 

e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º. do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15332 Nr: 2277-36.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinheiro Silva, Maria Liduina Pinheiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 07 de dezembro de 

2017.____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21746 Nr: 1110-13.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mozar Marques da Silva, Lecy Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 21746 (2008/107)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Diante do adimplemento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24280 Nr: 3571-55.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solaede Lorenzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 24280 (3571-55.2008.811.0021)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Diante do adimplemento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95001 Nr: 3830-40.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC, LFdM, OCdO, MPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, cuja guia 

para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos o comprovante original do 

depósito através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114588 Nr: 5167-93.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Sobrinho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado e julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116634 Nr: 6600-35.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osmar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado especial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000149-06.2018.8.11.0021 AUTOR: ZULEIDE 

RODRIGUES DE ARAUJO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 
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que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpre 

consignar que o autor pleiteou a concessão de tutela antecipada de 

implantação do benefício em eventual sentença meritória favorável, 

momento em que, ulteriormente, será analisada. Cumpra-se. Água Boa, 31 

de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000802-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS MOREIRA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000802-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Tratam-se 

os presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de evidência. Na decisão anterior, 

fora a parte intimada para o recolhimento das custas, tendo sido 

certificada a sua inércia. No entanto analisando o sistema de custas do 

TJMT, fora possível verificar (conforme guia anexa), que a guia de custas 

judiciais fora devidamente recolhida, não tendo a parte juntado-a aos 

autos. Porém, tratando-se de feito que tramita de forma eletrônica, tal 

juntada é dispensada. Assim, resta o recebimento do feito com a análise 

do pleito limiar. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de 

Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a 

permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da 

tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se 

convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de evidência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 
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órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 1 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000186-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000186-67.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE GETULIO 

TELES Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por JOSÉ GETÚLIO TELES em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
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populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 
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como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

produtor rural. Isso porque, pela documentação colacionada ao feito, 

vê-se que a quantidade de negociações efetivadas pelo requerente não 

condizem com a de um agricultor de substistência. A primeira evidência 

disso é que em todos os documentos fiscais trazidos pelo autor na inicial 

consta o seu endereço como sendo em um Bairro na cidade de Cocalinho, 

e não em uma zona rural. No ID 5017633, fls. 10, consta a aquisição de 

mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) somente em proteinado. Se não 

bastasse, o documento constante no ID 8110086, fls. 03, comprova a 

venda, pelo requerente, de 38 (trinta e oito) cabeças de gado, em valores 

que superam os R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Para finalizar, no ID 

8110087, fls. 06, consta que o requerente era, no ano de 2015 (dois mil e 

quinze), proprietário de mais de 360 (trezentas e sessenta) cabeças de 

gado. Analisando o que consta no processo, resta evidente que o 

requerente não insere-se na condição de segurado especial, devendo 

eventual pedido previdenciário basear-se no que fora efetivamente 

recolhido em razão de seu labor como produtor rural, e não com os 

benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim 

entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 

8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de segurado 

especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria de 

segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso do 

requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000088-82.2017.8.11.0021 AUTOR: FELISBERTO 

OLIVEIRA LUZ O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Já tendo ocorrido o pagamento, não há falar em atos executivos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Já 

tendo ocorrido o pagamento e tendo as partes renunciado ao prazo 

recursal, determino o imediato arquivamento dos autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 1 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000088-82.2017.8.11.0021 AUTOR: FELISBERTO 

OLIVEIRA LUZ O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 
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celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Já tendo ocorrido o pagamento, não há falar em atos executivos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Já 

tendo ocorrido o pagamento e tendo as partes renunciado ao prazo 

recursal, determino o imediato arquivamento dos autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 1 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000394-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLICIO 

JOSE DE MIRANDA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por CLÍCIO JOSÉ DE MIRANDA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo o 

benefício de pensão por morte. Para tanto, afirma que sua falecida esposa 

era trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial. A parte requerente impugnou a 

contestação apresentada, ratificando o pedido inicial em sua totalidade. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi declarada preclusa a possibilidade de 

dilação probatória. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o 

requerente apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em 

audiência. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer pensão por morte de sua esposa, alegando que era ela 

segurado especial rural. Estando o feito maduro para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

pensão por morte ao companheiro do segurado especial. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte da falecida. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão era meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio de regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, passando a permitir 

inclusive que carteira de vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer 

como início de prova material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade 

em referida regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se 

um rol legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade 

patente, fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo 

atualmente, quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 

2015, que explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do 

exercício de atividade rural do segurado especial, observado o disposto 

nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou 

comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a 

partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 

cartório; II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo INSS; III - comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

proprietário de imóvel rural; IV - bloco de notas do produtor rural; V - notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 
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encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova tais não são contemporâneos ao período 

de carência necessário ao deferimento do benefício. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário 

que a prova material coligida aos autos abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No 

caso dos autos, o período de carência dever-se cingir à período anterior à 

morte do falecido. Porém, na documentação referida, a data mais recente 

que menciona o esposo da falecida (ora requerente) como lavrador data 

de 1980 (um mil, novecentos e oitenta). Portanto, o período no qual incide a 

prova não encontra-se compreendido no período de carência exigido pela 

lei, de forma que as evidências materiais são imprestáveis ao que se 

pretende. Dessa forma, resta claro que a autora não apresentou início 

razoável de prova material do exercício de atividades rurais 

contemporâneas ao período objeto da presente demanda e nem justificou 

a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou caso fortuito, 

não se podendo inferir da análise dos documentos carreados aos autos 

elementos robustos de que o companheiro da autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Ainda, por ausência do advogado à audiência, a 

parte teve preclusa a possibilidade de dilação probatória. Tal 

consequência (a preclusão da possibilidade de produzir provas) para a 

parte que não cumpre com as determinações judiciais é pacífica na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: HC 112074 / PR HABEAS 

CORPUS 2008/0166845-7 (...) 1. Mesmo nos procedimentos afetos aos 

Juizados Especiais Criminais, é possível a produção de provas mediante 

carta precatória, pois os princípios que os norteiam (simplicidade, 

oralidade, informalidade, celeridade e economia processual) não podem se 

sobrepor à garantia constitucional da ampla defesa. 2. Apresentado rol de 

testemunhas a serem intimadas após findo o prazo legal (até cinco dias 

antes da realização da audiência de instrução e julgamento), sua 

produção fica acobertada pela preclusão. REsp 435024 / MG RECURSO 

ESPECIAL 2002/0055880-0 TESTEMUNHA. Procedimento sumário. Rol 

apresentado pelo autor antes da audiência. Preclusão. O juiz não pode 

ouvir testemunha arrolada pelo autor, depois de ajuizada a petição inicial. 

Ressalva do relator. Recurso não conhecido. A jurisprudência pátria, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiçaa, consolidou o entendimento 

que o início de prova material deve vir corroborada por coerente e robusta 

prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Portando, não sendo a 

documentação presente nos autos referente ao período de carência e não 

havendo a produção de prova testemunhal por desídia da parte, caso é de 

improcedência da demanda. Se não bastasse, o atestado de óbito da 

falecida menciona a sua profissão como “do lar”. Assim, não comprovada 

a condição de segurado por parte da falecida, incabível é a pensão por 

morte. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado por parte 

do falecido e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 1 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001522-09.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Considerando que já houvera a comprovação da quitação da obrigação, 

não há falar em atos executivos, razão pela qual determino o imediato 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001524-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001524-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 395 de 756



do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 1 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAMILO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001050-08.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

CAMILO SCHNEIDER Na decisão anterior fora a parte intimada para o 

recolhimento das custas. No entanto, mesmo devidamente cientificado de 

tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das 

referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, 

vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do 

decisum antes referido. Assim, na presente fase processual, vemos que o 

caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. 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. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais. 

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, vemos que o 

caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da 

distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do 

processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia 

intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000391-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEINES ALVES SERRA - EPP (RÉU)

CLEINES ALVES SERRA (RÉU)

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000391-96.2017.8.11.0021 AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. Tratam-se os presentes autos de feito de natureza/em 

fase executiva onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão dos autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Sem custas judiciais ou honorários advocatícios na presente fase 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro 
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de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001521-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001521-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 1 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82399 Nr: 1242-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Autos de Código n°: 82399

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em Ordem

1. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Campinápolis/MT com as 

homenagens de estilo, para intimação do réu para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente o número de conta bancária, para que seja 

restituído o saldo restante da fiança, nos termos do art. 337, do CPP. 

Deverá a escrivania observar o endereço fornecido certidão de fl. 83, 

solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de materializar o 

ato, devendo constar no bojo da deprecada o prazo de 30 (trinta) dias 

para o seu cumprimento, observando a escrivania o que preconiza o art. 

354 e 356 do CPP.

2. Após, com a devolução da missiva, não havendo manifestação, desde 

já, decreto o perdimento e destino o valor apreendido ao CONSELHO DA 

COMUNIDADE local nos termos da resolução 154 do CNJ.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112449 Nr: 3896-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Pelo exposto, ACOLHO parecer ministerial e DETERMINO que oficie-se a 

Direção do Presídio para que proceda a realização de exame criminológico 

no recuperando, a ser realizado por uma das Psicólogas do 

estabelecimento prisional, que deverá apresentar parecer conclusivo 

sobre a possibilidade atual de sua ressocialização, no prazo de 10 (dez) 

dias.5. Por hora, deixo de apreciar o requerimento de progressão de 

regime formulado em favor do acusado a fl. 505/506, o que será feito 

oportunamente com o aporte do exame criminológico.6. Após a juntada do 

referido exame, dê-se nova vista ao Ministério Público.7. Em seguida, 

façam-me os autos conclusos. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Água Boa/MT, 31 de janeiro de 2018. Pedro Davi 

Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36473 Nr: 1074-63.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira de Jesus Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução criminal – Código n. 36473Reeducando: João Batista Pereira de 

Jesus MendesVistos EM CORREIÇÃO.Trata-se de executivo de pena do 

reeducando João Batista Pereira de Jesus Mendes onde ora se pretende 

análise de eventual direito de progressão de regime. O reeducando possui 

condenações em um total de 21 (vinte e um) anos em regime inicial 

fechado.Às fls. 452/453-v este juízo determinou a realização de exame 

criminológico no apenado.Ocorreu que antes do cumprimento das 

determinações deste juízo o recuperando foi transferido para a 

Penitenciária Central do Estado em Cuiabá/MT em razão da suspeita de 

tratar-se de líder da organização criminosa Comando Vermelho-CV, motivo 

pelo qual o referido exame restou impossibilitado.Os autos foram 

remetidos àquela comarca e o juízo determinou se procedesse com os 

exames e com a juntada de atestado de comportamento carcerário, 

contudo, novamente o reeducando foi transferido sem que fosse possível 

a realização dos estudos.A defesa postulou a progressão de regime ao 

argumento de que há oito meses o reeducando atingiu o requisito objetivo 

para a progressão de regime e que é medida proporcional e razoável a 

imediata progressão sem a realização do referido exame.Instado, o 

Ministério Público insistiu pela realização do referido exame em razão das 

circunstâncias, natureza e gravidade do delito pratica do pelo 

reeducando.É o simples relato.Decido.Inicialmente, quanto ao 

preenchimento dos requisitos para progressão de regime, de fato, pelo 

cálculo de fl. 459 o reeducando já atingiu o marco temporal para a 

obtenção do benefício. Entretanto, noto que o reeducando foi condenado 

pelo delito descrito no artigo 157, §3º (2º parte), Água Boa/MT, 30 de 

janeiro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 37140 Nr: 1742-34.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelmon Guedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, declaro a 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do sentenciado IDELMON GUEDES DA 

SILVA, em relação às guias de execução de fls. 04, 113, 187 e 580, o que 

faço com apoio no art. 107, inciso II, parte final, do Código Penal, e nos 

termos do Decreto nº. 7.648/2011.Faço a ressalva, todavia, que a 

extinção da punibilidade não atinge os efeitos penais secundários da 

pena, tais como eventuais efeitos de natureza civil, perdimentos em favor 

da União, perda de função ou cargo público e etc.Proceda-se a 

atualização do cálculo da pena.Após, nos termos do artigo 126, § 8° da 

LEP, dê-se vistas ao MPE e a DPE para ciência quanto ao novo cálculo.Em 

não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, façam-me 

os autos conclusos para deliberação.Após, nos termos do artigo 41, 

inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos cálculos ao reeducando.INTIMEM-SE 

o Ministério Público, a Defesa e o reeducando.CUMPRA-SE providenciando 

e expedindo o necessário. Às providencias. Água Boa/MT, 30 de janeiro 

de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93557 Nr: 2809-29.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evailton Pereira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 93557Vistos EM CORREIÇÃO.3. Ante o 

teor da manifestação ministerial de fl. 78-v e de acordo com os estritos 

termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PERDIMENTO DA FIANÇA em favor do Conselho da 

Comunidade.5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça 

indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o 

que a suspensão condicional do processo é um benefício concedido pela 

lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não 

implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as 

condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em 

seu registro de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o 

denunciado venha a ser processado e eventualmente condenado.7. 

Havendo aceitação, VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS para homologação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público e, em seguida, INTIME-SE o beneficiado para que dê inicio ao 

cumprimento das condições do “SURSIS” processual.8. Findo o prazo de 

02 (dois) anos do inicio do cumprimento ou na hipótese de 

descumprimento do benefício, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que for 

de seu interesse..Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114589 Nr: 5168-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Balbino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 114589

Vistos em correição.

1. DEFIRO requerimento formulado em favor do reeducando João Batista 

Balbino da Silva e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 68 pela Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência.

3. Às providências.

Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17938 Nr: 1093-11.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Nunes da Costa, Edineide Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131, Hallex Sandro M. Rêgo - OAB:15.093

 Vistos em correição etc...

Já houve prolação de sentença em relação ao réu DALCY NUNES DA 

COSTA, conforme se verifica às fls. 169/174, tendo naquela oportunidade 

o Juízo determinado a citação pessoal da ré EDINEIDE COSTA DA SILVA 

em um dos endereços constantes nos autos.

O réu DALCY NUNES DA COSTA foi intimado pessoalmente da sentença 

(fls. 177/179 e 187/190). A Defensoria Pública foi intimada da sentença em 

10.10.2014 e o Ministério Público em 02.12.2014 (fls. 174). Portanto, 

certifique-se se houve interposição de recurso, bem como o trânsito em 

julgado da ação penal, expedindo-se a respectiva guia de execução penal 

em relação a DALCY NUNES DA COSTA.

 Aportou aos autos a resposta à acusação de EDINEIDE COSTA DA 

SILVA.

 A fim de evitar tumulto processual, determino o desmembramento do feito 

em relação a ré EDINEIDE COSTA DA SILVA, devendo os presentes autos 

tramitarem exclusivamente em relação ao réu DALCY NUNES DA COSTA.

Cumprida a presente decisão, cumpra-se a CNGC e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103365 Nr: 4375-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva Gomes Rocha, Dania Raik Santos 

Alves, Ana Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 103365

Vistos EM CORREIÇÃO.

 Designo audiência de continuação para o dia 20/06/2018, às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT), para interrogatório da acusada Dania Raik Santos 

Alves.

Intimem-se.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Pedro Davi Benetti

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105593 Nr: 5536-24.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Silva Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Cuida-se de executivo de pena, tendo como reeducando JOSÉ 
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FRANCISCO SILVA TAVARES, atualmente residindo na comarca.

Derradeiramente – no dia 18 de dezembro de 2017, o mesmo requereu (fl. 

140) sua saída a fim de passar o natal de 2017 e ano novo de 2018.

Os autos vieram conclusos em 19.12.2017

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o presente pedido perdeu o seu 

objeto, justamente porque os autos vieram conclusos posteriormente a 

data do pleito. Assim, considerando que ultrapassou a data, e que o 

requerimento perdeu seu objeto, DEIXO de apreciá-lo.

INTIME-SE o recuperando pessoalmente.

Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105943 Nr: 207-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Bueno de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 105943

Vistos em correição

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/06/2018, às 15h15min.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113463 Nr: 4409-17.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcones Francisco Ribeiro, Douglas de 

Quadros Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 113463Vistos EM I – PROIBIÇÃO DE SE 

AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PERDIMENTO DA FIANÇA em favor do Conselho da 

Comunidade.5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça 

indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o 

que a suspensão condicional do processo é um benefício concedido pela 

lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não 

implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as 

condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em 

seu registro de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o 

denunciado venha a ser processado e eventualmente condenado.6. 

Consigne também que, na hipótese de descumprimento das condições 

estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do processo poderá 

ser revogado e o processo retomará o seu curso.7. Havendo aceitação, 

VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE CONCLUSOS para homologação 

da proposta oferecida pelo Ministério Público e, em seguida, INTIME-SE o 

beneficiado para que dê inicio ao cumprimento das condições do “SURSIS” 

processual.8. Findo o prazo de 02 (dois) anos do inicio do cumprimento ou 

na hipótese de descumprimento do benefício, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que for de seu interesse..Água Boa/MT, 30 de 

janeiro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 117412 Nr: 505-52.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 117412

Visto EM CORREIÇÃO.

1. Colhe-se dos autos que o apenado, encontra-se em lugar incerto e não 

sabido para este juízo.

2. Logo, é sabido da possibilidade jurídica da regressão provisória nos 

casos como o presente. No mesmo sentido é caudalosa a Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

HC nº 129.151–SP. “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. 

REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO. 

DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O descumprimento das condições impostas para o resgate da sanção 

no regime aberto permite a sustação cautelar do sistema carcerário 

firmado.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento no sentido de 

que a regressão cautelar do paciente não exige a sua oitiva prévia, a qual 

é necessária apenas quando a providência for tomada em caráter 

definitivo.

3. Ordem denegada.” Habeas Corpus nº 129.151 – SP

3. Diante do exposto, DECRETO, CAUTELARMENTE, a sustação provisória 

do regime aberto, DETERMINO a expedição do competente mandado 

prisional em desfavor de LEANDRO SOARES JUNIOR, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe.

 4. Após o cumprimento da referida ordem constritiva, conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

6. CIÊNCIA ao MP e à DPE.

Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022305 Nr: 4422-79.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Lobo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº 1022305

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Executivo de Pena, tendo como recuperando EDENILSON 

LOBO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos.

2. Derradeiramente, a Direção da Unidade Prisional desta Urbe, informou 

às fls. 238 que o recuperando foi transferido por permuta para a 

Penitenciaria Major Eldo Sá Correa na comarca de Rondonópolis/MT.

É o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

3. Considerando que o recuperando encontra-se cumprindo pena na 

Penitenciaria Major Eldo Sá Correa na comarca de Rondonópolis/MT, bem 

como diante das disposições do art. 65 e 66 da Lei 7.210/84, verifico que 

a competência deste Juízo deve ser declinada ante a verificação das 

necessidades específicas da execução penal. Nesse sentido é a 

jurisprudência pátria, in verbis:

 “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO CRIMINAL - 

CONDENADO PRESO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O 

CONDENADO ESTÁ CUMPRINDO PENA. Ao juízo do local onde o 

condenado está cumprindo pena é que cabe o processamento e as 

decisões sobre as questões surgidas na execução da pena. Competência 

do juízo suscitado” (TJ/MG 1.0000.08.481065-4/000(1). Relator 

Des.ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Julgamento 10/03/2009).

4. Ante o exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, 

DECLINO da competência e DETERMINO a remessa deste feito para o juízo 

da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, para o devido 

cumprimento da pena, com as nossas homenagens de estilo.

5. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

6. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 30 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027008 Nr: 7581-30.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1027008

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em Ordem

1. Trata-se de Executivo de Pena, tendo como recuperando FELIPE DO 

CARMO PACHECO, já devidamente qualificado nos autos.

2. Compulsando os autos verifico o email de fl. 31, informando que o 

recuperando encontra-se segregado na Comarca de Mirassol do 

Oeste/MT.

É o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

3. Considerando que o recuperando encontra-se cumprindo pena na 

Comarca de Mirassol do Oeste/MT, bem como diante das disposições do 

art. 65 e 66 da Lei 7.210/84, verifico que a competência deste Juízo deve 

ser declinada ante a verificação das necessidades específicas da 

execução penal. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

 “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO CRIMINAL - 

CONDENADO PRESO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O 

CONDENADO ESTÁ CUMPRINDO PENA. Ao juízo do local onde o 

condenado está cumprindo pena é que cabe o processamento e as 

decisões sobre as questões surgidas na execução da pena. Competência 

do juízo suscitado” (TJ/MG 1.0000.08.481065-4/000(1). Relator 

Des.ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Julgamento 10/03/2009).

4. Ante o exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, 

DECLINO da competência e DETERMINO a remessa deste feito para o juízo 

da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, para o devido cumprimento da pena, 

com as nossas homenagens de estilo.

5. Providencie a Secretaria Judiciária a retirada das anotações pertinentes 

no sistema Apolo.

6. Cumpra-se expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85103 Nr: 3942-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 85103

Visto EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista que não houve divergência do cálculo de pena de fl. 

454, HOMOLOGO o referido cálculo para, que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Consigno que o recuperando irá progredir de regime na data de 

03/06/2019.

3. Nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos cálculos 

ao reeducando.

 4. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 5. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 2677-06.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Machado da Silva, Silvanio Soares da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Gomes Cirqueira - 

OAB:OAB/GO 20502

 Vistos em correição.

Intime-se o réu, por intermédio de seu Advogado Constituído, para ofertar 

suas alegações finais escritas no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 585-21.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Naves de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:15.093/MT

 Autos de Código: 90737

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Executivo de Pena, tendo como recuperando MILTON 

NAVES DE SOUZA JÚNIOR, já devidamente qualificada nos autos.

2. Aportou aos autos ofício oriundo da penitenciária local informando a 

transferência do recluso para a Penitenciária Major Eldo Sá Correa de 

Rondonópolis/MT, ocorrida em 26 de janeiro de 2018, mediante permuta, 

por um período de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa 

deste feito para o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Rondonópolis/MT, para o devido cumprimento da pena, com as nossas 

homenagens de estilo.

4. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

5. Às providências.

6. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.
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Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101530 Nr: 3118-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio José Ribeiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 101530Vistos em .2. Considerando-se a 

gravidade do delito praticado pelo reeducando, condenado a 34 (trinta e 

quatro) anos de reclusão pela prática de delitos perpetrados mediante 

violência e grave ameaça, somado a reiterações delitivas, reputo de rigor 

a apresentação do exame criminológico para aferição do requisito 

subjetivo para analise quanto a eventuais benefícios, conforme pugna a d. 

Promotora de Justiça.3. Nesse sentido, os Tribunais já se 

posicionaram:“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 

PROGRESSÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. ACOMPANHAMENTO 

PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. 

SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. NATUREZA DO CRIME. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO IRREGULAR NO 

PAÍS. IRRELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. A Súmula Vinculante nº 26 

conferiu uma faculdade ao Juiz para realização do exame criminológico, 

sendo possível determinar-se a sua realização, desde que exponha a 

necessidade de forma fundamentada. Nos termos do enunciado da 

Súmula nº 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas 

peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.” Diante da 

natureza do crime (contra a liberdade sexual) e as conclusões negativas 

da perícia anterior (traços de agressividade, psicopatologia e 

preocupações sexuais), torna-se necessária a realização de exame 

psiquiátrico para a análise da concessão de benefícios externos. 

(...).”(TJ-DF - RAG: 20150020016712, Relator: SOUZA E AVILA, Data de 

Julgamento: 16/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 152)4. Pelo exposto, ACOLHO parecer 

ministerial e DETERMINO que oficie-se a Direção do Presídio para que 

proceda a realização de exame criminológico no recuperando, a ser 

realizado por uma das Psicólogas do estabelecimento prisional, que 

deverá apresentar parecer conclusivo sobre a possibilidade atual de sua 

ressocialização, no prazo de 30 (trinta) dias..Água Boa/MT, 31 de janeiro 

de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113047 Nr: 4197-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Batista Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelúcio Lima Melo - 

OAB:25365/GO, Ailton Alves Siqueira - OAB:3617

 Autos de Código n°: 113047

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de folhas 128/129, para em 10 (dez) dias a direção do 

presídio local e as psicólogas do estabelecimento prisional para que junte 

aos autos a o exame criminológico do recuperando.

2. DEFIRO o pedido de fl. 114/124 e considerando as remições juntadas às 

fls. 93/94, 96/99, 101/104 e 131/139, ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de 

pena, descontando-se os dias remidos constantes das planilhas juntadas, 

cuja remição ora se declara, bem como as HOMOLOGO.

3. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e ao 

Defensor do recuperando (via DJE) para ciência quanto ao novo cálculo.

4. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

5. Com aporte ou não do exame criminológico, dentro do prazo 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE a secretaria e sem nova conclusão DÊ-SE 

vista a representante do Ministério Público para se manifestar e em 

seguida a DPE.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 122906 Nr: 3994-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Alves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 122906

Vistos etc.

1. Trata-se de Executivo de Pena tendo como recuperanda LINDALVA 

ALVES COUTINHO, já devidamente qualificada nos autos.

2. Em certidão de fl. 41 informação de novo endereço da reeducanda 

atualmente residindo na cidade de Nova Xavantina/MT.

3. Ante o exposto, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa 

deste feito para o juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT, para o devido 

acompanhamento do cumprimento da pena, com as nossas homenagens 

de estilo.

4. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

5. Às providências.

6. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023098 Nr: 4948-46.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Oliveira Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1023098

Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para sanear os autos e REVOGO decisão retro em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado CANCELO a audiência 

aprazada.

Saneado o feito, CUMPRA-SE na forma deprecada .

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 26 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027490 Nr: 44-46.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027490

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. 

do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 
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defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 09 

de abril de 2018, com início às 14h15min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 26 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027491 Nr: 45-31.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervaldo Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027491

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

NOVO SÃO JOAQUIM/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 

e s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 09 

de abril de 2018, com início às 14h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 26 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027738 Nr: 250-60.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lopes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027738

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

QUERÊNCIA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 17 

de abril de 2018, com início às 16h15min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027747 Nr: 259-22.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelington Carlos Oliveira Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do Processo de Código nº 1027747

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

BARRA DOS GARÇAS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 

e s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 09 

de abril de 2018, com início às 14h45min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 26 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027781 Nr: 288-72.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezio Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027781

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

JUSSARA/GO, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 23 

de abril de 2018, com início às 15h00min, para tanto, intimem-se as partes 
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e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027810 Nr: 307-78.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Teodolino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027810

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

NOVA XAVANTINAMT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e 

s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 23 

de abril de 2018, com início às 14h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027811 Nr: 308-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027811

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

NOVA XAVANTINA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e 

s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 09 

de abril de 2018, com início às 14h30min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. 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.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 26 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027600 Nr: 136-24.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Cintra Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1027600

Vistos EM CORREIÇÃO.

CUMPRA-SE na forma deprecada .

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027808 Nr: 305-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimeson Hernandes de Oliveira, Renato 

Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1027808

Vistos EM CORREIÇÃO.

CUMPRA-SE na forma deprecada .

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027799 Nr: 299-04.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedson da Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1027799

Vistos EM CORREIÇÃO.

CUMPRA-SE na forma deprecada .

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 5398-89.2017.811.0020

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BORGES, MARIA MADALENA 

DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 485, inciso I, do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com 

suporte nos artigos 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo 

Civil do ano de 2015. 12. Custas pela parte requerente, nos moldes do 

artigo 82 e seguintes do Código de Processo Civil. 13. Transitado em 

julgado, ARQUIVE-SE com as devidas anotações e baixas no relatório.14. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91231 Nr: 403-96.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANILDO CHAGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 403-96.2018.811.0020 (cód. 91231).

Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente apenas indica 

Divino Souza do Nascimento como parte requerida, sem, contudo, incluir 

no polo passivo eventual parte competente para o cumprimento do pedido.

2. Ademais, constato que a ficha de atendimento ambulatorial encontra-se 

ilegível, bem como que o atestado médico reporta-se a data de 25/08/2016.

3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora, para que emende o polo 

passivo da ação, junte aos autos documentos médicos legíveis e 

atualizados, nos termos do artigo 319 do CPC/2015, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/2015).

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72142 Nr: 1578-96.2016.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLAM JOSÉ DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS (Espólio), JOSIAS ROSA DE 

SOUZA, OLINDA URBANO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30 DIAS

Resumo da Inicial:Marlam José de Rezende ingressou com Ação de 

Usucapião Extraordinária em

face de Espólio de Manoel Martins (requerido), Josias Rosa de Souza 

(confinante) e Olinda Urbano

de Rezende (confinante), tendo por objeto o imóvel abaixo descrito. Possui 

como pedidos a citação

do requerido e confinantes, a intimação dos representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado

e do Município, a intimação do Ministério Público, a procedência da ação e 

condenação do requerido

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Localizado dividindo com o 

remanescente do lote nº 13,

medindo 11,82 m,com lote ocupado por Josias Rosa de Souza; Lado 

esquerdo: Localizado a 20,19

m da esquina darua Quintino Bocaiuva com a rua 12 de Outubro, dividindo 

lote nº 012, na distância

de 11,00 m; nomesmo alinhamento, passa a dividir com o lote nº 011, na 

distância de 15,00 m;

seguindo no mesmoalinhamento, passa a dividir com o lote nº 010, na 

distância de 1,35 m, numa

distância total de 27,38m; Fundos: Dividindo com lote do remanescente do 

lote nº 013, medindo

42,13m, de propriedade daSra. Olinda Urbano de Rezende; Frente: Para a 

Rua Quintino Bocaiuva,

medindo 38,235m.

Decisão/Despacho:Vistos.1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por 

MARLAN JOSÉ DE

REZENDE contra ESPÓLIO DE MANOEL MARTINS.2. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos

do artigo 319 do CPC/2015, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do

mesmo diploma legal. 3. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do

CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, 

RECEBO a petição

inicial.4. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.5. CITEM-SE o requerido e os 

confinantes,

pessoalmente, conforme § 3º, do artigo 246, do CPC/2015 e, por edital, 

com o prazo de 30 dias, os

eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, art. 

259, I).6. Por via postal,

INTIMEM-SE, para manifestar interesse na causa, os confinantes, os 

representantes da Fazenda

Pública da União, do Estado e o Município, remetendo-lhes os documentos 

anexos à peça

vestibular, especialmente as plantas e memoriais descritivos do imóvel 

usucapível.7. Após, DÊ-SE

vista dos autos para o Ministério Público.8. OFICIE-SE ao ínclito Serviço 

Registral Imobiliário para

registro lato sensu, a margem da matrícula, da presente ação judicial, 

conforme item 21 do inciso I

do art. 167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível será 

abertura de nova matrícula

no SRI local consoante nota doutrinária ao art. 170 da LRP pelo prof. 

Walter Ceneviva, para tanto,

oficie-se como de praxe, incumbido à parte a quitação dos emolumentos 

de lei junto ao SRI local.9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Comarca de Alto Araguaia

Segunda Vara Criminal e Cível

17/01/2018

14:07:38

18199

Endereço do Fórum: Rua Onildo Taveira S/n, Bairro: Vila Aeroporto, 

Cidade: Alto Araguaia-MT, CEP:

78.780-000, Telefone(s): (66) 3481-1244, (66) 3481-1410

Formulário: 1613 Matr.: 32608

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto ARaguaia/MT, 

13 de julho de

2016.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Cassiano de Moura Fell, Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 3322-92.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte requerente, INTIMADO para, 

caso queira, impugnar a Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57625 Nr: 549-79.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY BARBOSA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição de fl. 63, desconstituo a nomeação 

anteriormente feita (fls. 58/59), e NOMEIO perita judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA 

MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do 

CPC/2015.3. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia na parte requerente e para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9125 Nr: 1427-87.2003.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho. - 

OAB:MT 4.384-B, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A-MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, retirar o mandado de 

averbação.

Alto Araguaia - MT, 1º de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57980 Nr: 854-63.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KFF, CMFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342.428/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-67.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES BRAVO (REQUERENTE)

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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000031-67.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIA LOPES BRAVO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. A parte autora alega que tem sido cobrada 

indevidamente o valor referente a fatura do mês de dezembro de 2016, 

com valor de R$ 122,78 (cento e vinte e dois reais e setenta e oito 

centavos), Aduz que realizou o pagamento no dia 27/12/16 e, após 

perceber que a cobrança perdurava, com medo de que seu nome fosse 

levado a protesto, realizou novo pagamento em 24/03/2017. 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. Realizou ainda pedido contraposto para 

pagamento de fatura em aberto no valor de R$ 121,06 (cento e vinte e um 

reais e seis centavos), bem como a condenação da reclamante em multa 

por litigância de má-fé. 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 
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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 quanto a suspensão da ação, em 

razão da decisão de sobrestamento prolatada no REsp. 1525174/RS, 

tendo em vista que a matéria tratada nestes autos se refere a dano moral 

em razão de cobrança indevida, diferente da matéria tratada no referido 

Recurso Especial. Vencidas a preliminar alhures esposadas, passo, pois a 

análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado 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. 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. 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 efetuar 

pagamento em duplicidade, com a finalidade não se ver com a prestação 

de serviços interrompida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005419106, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe 

Severo Desessards, Julgado em 31/07/2015). 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 se limitou a alegar que 

agiu em estrito cumprimento de dever legal e, outrossim, informou por meio 

de telas sistêmicas a cobrança de várias faturas mensais. Neste liame, 

com referencia aos pedidos contrapostos de condenação da reclamante 

em multa por litigância de má-fé e pagamento de fatura em aberto no 

importe de R$ 121,06 (cento e vinte e um reais e seis centavos), acolho de 

forma parcial o postulado pela ré. Assim, não verifico a má-fé da 

reclamada em postular danos percebidos em razão da cobrança dúplice, 

entretanto, com razão a reclamada no que concerne a fatura em aberto, 

por isso, condeno a reclamante a demonstrar o pagamento da fatura sob 

pena de realizar o pagamento com os acréscimos de correção monetária e 

juros legais. 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 pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três 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 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos realizados pela 

ré unicamente para, CONDENAR a reclamante a demonstrar o pagamento 

da fatura sob pena de realizar o pagamento com os acréscimos de 

correção monetária e juros legais. 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 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

n° 32-19.1991.811.0008-Código 175.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, Cpf: 

48745413134. 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$ 395,80 (Trezentos e noventa e cinco reais e 

oitenta centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 31 de janeiro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133056 Nr: 329-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE FESTA ALPHAVILLE, FLÁVIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA ZANELLI DE ORLANDA 

- OAB:22.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] No caso dos autos, em que pese a parte autora ter trazido vários 

documentos probatórios suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, 

não há um pedido principal a ser realizado em sede de tutela provisória, na 

verdade, não há menção de nenhum pedido que a parte requerente deseja 

ser apreciado, somente há alegação do direito provado documentalmente 

pela requerente. O que torna improvável conceder tal medida.Assim 

dispõe o art. 299 do CPC: A tutela provisória será requerida ao juízo da 

causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do 

pedido principal. (Grifei)Portanto, não tendo um pedido a ser apreciado em 

sede de tutela provisória de evidência (art. 311, CPC), INDEFIRO a tutela 

provisória de evidência.Buscando atender os interesses das partes 

envolvidas, DESIGNO o dia 28/03/2018, às 14h: 30min., no prédio do 

Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133117 Nr: 373-97.2018.811.0008
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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: RAMON DANILO SHIMAZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA DA SILVA, SÔNIA LUZIA 

MARQUES DE ASSUNÇÃO, DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, entendo que os fatos narrados merecem uma análise 

apurada, tarefa insuscetível de ser feita em sede de dilação probatória, 

razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada pelo autor.Buscando 

atender os interesses das partes envolvidas, DESIGNO o dia 28/03/2018, 

às 15h: 00min., no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT, para audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a 

parte autora e CITEM-SE as partes requeridas, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato da citação, os requeridos 

deverão informar ao Sr. Oficial de Justiça da sua impossibilidade 

financeira de contratação de advogado, caso em que será nomeado um 

advogado para defender seus interesses. Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Após as comunicações, encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, as partes requeridas oferecerá contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.Após a realização da 

audiência de Mediação/Conciliação, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

30 de janeiro de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 48247 Nr: 75-52.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92083 Nr: 2199-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que 

decorrreu o prazo da citação do requerido, sem nenhuma manifestaçãol. 

Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92088 Nr: 2203-40.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133178 Nr: 416-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que 

a empresa requerida exclua o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC) e órgãos de informação de inadimplentes, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte autora, 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada obstante, levando em 

consideração as regras de experiência, INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que 

DETERMINO, desde logo, que a parte requerida apresente, no prazo da 

contestação, contrato ou prova de que a requerente efetivamente 

contratou/usou os serviços da requerida; ou que tenha anuído a 

contratação por terceiros. Para a justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO 

o dia 28/03/2018, às 15h30min, no prédio do Juizado Especial, situado na 

Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra 

do Bugres/MT, para audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.Em que pese 

à autora ter manifestado pela não realização da audiência, esclareço que, 

para que não haja a realização da audiência de conciliação/mediação, a 

parte requerida deverá informar o seu desinteresse por meio de uma 

petição com 10 (dez) dias de antecedência da data da audiência (art. 334, 

§5º, do CPC).INTIME-SE a parte requerente e CITE-SE a parte requerida, 

com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para comparecerem à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 104755 Nr: 4619-44.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA COSTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora manifestar o que de 

direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 120674 Nr: 1231-65.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO DE CAMPOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora manifestar o que de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131807 Nr: 7568-70.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incofal Mineração LTDA, MILTON RODOLFO 

JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para depositar a 

diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme certidao:Senhora escrivã

Venho por meio deste informar que para o cumprimento do r. mandado em 

trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres - MT; Que para o cumprimento 

da mesmo;, torna-se necessário pagar as despesas de condução e 

diligência deste servidor, no valor de R$ 223,00( duzentos e vinte e três 

reais ) a ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br . Nada mais.

É o que tenho a informar.

Barra do Bugres- MT,

 Pedro Bernardo do Nascimento

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128822 Nr: 5859-97.2017.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ROCHA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82933 Nr: 4670-60.2012.811.0008

 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: JOAQUIM BRILHADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 

promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de JOAQUIM 

BRILHADORI.

 Citado, o requerido deixou correr o prazo sem se manifestar, portanto 

DECRETO a revelia, fundamentada no artigo 344, NCPC.

NOTIFIQUE - SE a pessoa jurídica - Município de Porto Estrela, na pessoa 

do Prefeito Municipal, para que, querendo, manifeste o interesse em 

integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifique o 

Ministério Público, no prazo de 20 (vinte) dias sob pena de preclusão, se 

pretende a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza oral, justificando sua pertinência, já que 

será com base em suas alegações que será analisada a necessidade de 

sua produção.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 07 de Fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46677 Nr: 2843-82.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TITO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82933 Nr: 4670-60.2012.811.0008

 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: JOAQUIM BRILHADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93952 Nr: 3645-41.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA DE OLIVEIRA PRIMO SOUZA, GERALDO 

RODRIGUES PRIMO, JOSEFA FRANCISCA DE JESUS SILVA, ANTONIO 

GERALDO ZAPATEIRO, JANARY CHAVES DE AGUIAR, MARIA DO 

CARMO QUIRINO DO CARMO SOUSA, JOSEPHA APARECIDA BARROS, 

AUREA BARBOSA, GELCINA VIEIRA SILVA, ABEL MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 2151-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de 

Direito da 1ª Vara, dirigi-me por duas vezes em dias alternados ao 

endereço mencionado, nesta cidade e comarca e ali sendo Deixei de 

Proceder a Apreensão do Veículo Descrito no Mandado, em virtude de não 

encontrá-lo, pois a esposa do requerido Roberto Carlos de Campos, 

mudou-se levando consigo o referido veiculo, para a cidade de Nova 

Mutum – MT., com endereço não sabido, conforme informação de vizinhos.

 Barra do Bugres - MT. 02 de outubro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 105202 Nr: 4953-78.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:Código: 105202

C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do 

MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado, rua 

Costa e Silva nº 144 S, na cidade de NOVA OLÍMPIA/MT e comarca de 

Barra do Bugres/MT, ali estando na data de 21/11/2017 às 12:37 horas, 

DEIXEI DE CITAR a parte requerida MARCELO NOGUEIRA GOMES em 

razão de não encontrá-lo. Fui informado pela Sra. Maria Aparecida, que se 

declarou mãe da parte requerida que o requerido está morando na cidade 

de Alto Taquari/MT, não sabendo informar o endereço. A diligência de 

oficial de justiça para este endereço já foi depositada. No entanto, na 

petição inicial informa um domicílio na zona rural da cidade de DENISE/MT, 

comarca de Barra do Bugres/MT, como sendo do requerido, inclusive 

indicando bens a penhora neste domicílio. Informo para proceder a 

CITAÇÃO neste endereço indicado na petição inicial é necessário o 

pagamento antecipado da diligência do oficial de justiça com fulcro na 

portaria nº. 08/2009 – DF (diretoria do fórum) que trata da cobrança das 

conduções na diligência. O local da nova diligência, cidade de Denise/MT 

fica a distância de 100 Km (ida e volta), R$ 2,03 / Km, zona urbana , do 

Município de Barra do Bugres/MT, sendo o valor de uma diligência de R$ 

203,00 (duzentos e três reais para cumprimento do referido mandado, 

mais o valor de R$ 23,42 (vinte e três reais de quarenta e dois centavos) o 

ato de CITAÇÃO, totalizando o valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis 

reais e quarenta e dois centavos). O referido é verdade e dou fé.

Sérgio de Campos Borges

 Oficial de Justiça

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99817 Nr: 1534-50.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Gonçalves Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição pp. 105/1107, onde o requerido presta informações 

quanto a decisão. Sendo assim, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132935 Nr: 246-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RAFAEL JOSETTI GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, requerida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em face de BENEDITO RAFAEL JOSETTI GUEDES, (qualificados nos 

autos) em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 

30/34.

Alega que a parte requerida realizou um contrato de consórcio grupo/cota, 

n° 9064/017, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 01 (um) veículo, Marca: FIAT, Cor 

PRATA, ANO/MODELO 2013/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA: OQI1563, 

RENAVAM: 00551970766, Chassi: 9BD17164LE5888317.

Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 10/08/2017, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 13.478,19 (treze mil e quatrocentos e setenta e oito reais 

e dezenove centavos.)

A inicial de fls. 05/08, veio instruída com os documentos de fls. 09/45, que 

comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 36/37.

Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

Serve cópia da presente como mandado de busca e apreensão, devendo 

no mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido 

para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da 

mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 

10.931/2004).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109626 Nr: 1506-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO SOCORRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) Sr(a) ANDRÉ DE 

ASSIS ROSA, OAB/MT 19077-A, que a carta precatória expedida para a 

citação do Executado, encontra-se aguardando o preparo para ser 

encaminhada a comarca de Ribeirão Bonito - SP, para o devido 

cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113559 Nr: 3814-57.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) Sr(a) ANDRÉ DE 

ASSIS ROSA, OAB/MT 19077-A, que a carta precatória expedida para a 

citação do Executado, encontra-se aguardando o preparo para ser 

encaminhada a comarca de Arenápolis-MT, para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 1741-78.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIDONEL ANTUNES MARQUES, MARISA MAIER 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) SEDSON VIEIRA 

NÓIA JR. OAB/MT 18529, que a carta precatória expedida para a citação 

do Executado, encontra-se aguardando o preparo para ser encaminhada 

a comarca de Cuiabá-MT, para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132935 Nr: 246-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RAFAEL JOSETTI GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da decisão retro, intime o autor para que deposite no prazo de 05 

(cinco) dias a diligência do Oficial de Justiça para o efetivo cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5155 Nr: 1429-35.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLASTRINI E PICOLOTO LTDA-ME, NERILSON 

PICOLOTO, LIDÍA DE MORAIS PICOLOTTO, AGNALDO POLASTRINI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) Exequente, o(a) Sr(a) José 

Quintão Sampaio, OAB/MT 5363, que o Mandado expedido para a 

intimação do Requerido, encontra-se aguardando o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para ser encaminhado à Central de 

Mandados, para o devido cumprimento. Ademais, informo que o endereço 

do Executado constante no Mandado é: Av. Brasília, nº 456, Barra do 

Bugres-MT, sendo que a guia para pagamento deve ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93044 Nr: 2945-65.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Jackson Moraes Santana, Jonny Cristian 

de Souza, Lauro Rodrigues Silva, Nilson Santana de Oliveira, PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, AUGUSTO CESAR FRUTUOSO - 

OAB:MT/15375, cleberson - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, Marilene Alves - OAB:

 Autos: 2945-65.2014.811.0008 - Código: 93044

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Defere-se o pedido postulado pela Defesa à fl. 541, e tendo presente o 

disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa constituída 

dos réus Jonny Cristian de Souza e Paulo Victor da Silva Camargo 

(Augusto César Carvalho Frutuoso – OAB/MT 15.375) para que apresente 

contrarrazões, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias.

O prazo ora fixado justifica-se em função do teor da certidão de fl. 616 

que indica que a Defesa permaneceu inerte, muito embora intimada 

(publicação – Dje 10154).

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos, para cada procurador.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se a acusada 

prejudicada para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também a acusada, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as contrarrazões no prazo de oito dias.

Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 31 de janeiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107163 Nr: 6231-17.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Autos: 6231-17.2015.811.0008 - Código: 107163

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Indefere-se o pedido de renúncia de mandato (fl. 216), consoante se 

infere do art. 5º, §3º da Lei 8.906/95 e art. 112, §1° do NCPC, a Advogada 

que renuncia ao mandato que lhe fora outorgado continua a patrocinar a 

Defesa do seu constituinte pelo prazo de dez dias, interstício temporal que 

se sequer iniciou o escoamento porque não há prova nos autos de 

NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA.

Nesse caminhar, não se pode tributar ao combalido Judiciário o ônus de 

cientificar a parte da renúncia porque a lei que rege a atividade da 

Advocacia atribui o dever ao Advogado constituído, conclusão esta que 

também se extrai do art. 13 do Código de Ética e Disciplina do Advogado .

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada para o 

dia 24/04/2018 (fl. 215).

Barra do Bugres/MT, 31 de janeiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53813 Nr: 25-89.2012.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERNANDES ARVILINO, 

LINDOMAR JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 O contrato de compra e venda (fls. 424/425) não demonstra que a 

motocicleta Honda, placa NIY1233, seja de propriedade o requerente 

Lindomar Jacinto.

Isso porque, referido documento foi elaborado em 28/09/2009 e, até a data 

do fato 08/12/2011, sequer houve a transferência do documento, como 

demonstrado à fl. 426.

De outro lado, observando as procurações de fls. 420/421, expeça-se o 

necessário para liberação de valores, como postulado às fls. 408/409 e 

417/419, assim como da motocicleta Yamara de placa NUE5664, nos 

termos da decisão de fls. 410/411.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112137 Nr: 2959-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JERONIMO DE SOUZA, ELZA GARCIA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, KAMILLA PALU SASSAKI - OAB:16898, KATIA 

CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, RENATA M. DE A. V. NETO 

DEBESA - OAB:MT/11.674

 I-

Diante da absolvição da imputação descrita ao art. 16 da Lei 10.826/03 em 

face do acusado PEDRO JERÔNIMO DE SOUZA (fls. 327/332) e, 

observando a procuração de fl. 382, proceda-se com a liberação de 

valores, como postulado às fls. 380/381.

II-

Certifique-se acerca da liberação do valor pago a título de fiança pela 

acusada Elza Garcia Vieira, em favor do Conselho da Comunidade, nos 

termos das determinações de fls. 212/213.

Expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97755 Nr: 289-04.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Intima-se o Douto Advogado WELDER GUSMÃ JACON do réu CLEVISON 

CERQUEIRA DA SILVA para apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11063448. “... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.....” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ANDRADE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11063064. “...JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de a pagar à Reclamada multa de nove por cento 

(9%) sobre o valor da causa (art. 81, caput, CPC), custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro no valor de dez por cento (10 %) 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 e 85, 

§2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE......” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11110786. “...JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. REVOGO a liminar deferida 

no id 8811901Ainda, RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de a pagar à Reclamada 

multa de nove por cento (9%) sobre o valor da causa (art. 81, caput, 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor 

de dez por cento (10 %) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro 

nos artigos 80, II, e 81 e 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE......” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11110931. “...JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 161,32 

(cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento, com fulcro no art. 31 da 

Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de a pagar à Reclamada multa de nove por 

cento (9%) sobre o valor da causa (art. 81, caput, CPC), custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de dez por 

cento (10 %) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 

80, II, e 81 e 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE......” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000478-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BRAZAO BARRETO SCANTAMBURLO OAB - MT17366/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11111331. “...HOMOLOGO O ACORDO 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC.....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTYANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES, 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) JOYCE CRISTYANE PEREIRA, brasileira, casada, professora, 

portadora da Cédula de Identidade nº 1324670-4-SSP/MT., e CPF nº 

011.535.341-00, residente e domiciliada na Rua Santa Cruz, nº 55, centro, 

Barra do Bugres – MT. Advogado do(a) REQUERENTE: RONEY MARCOS 

FERREIRA - MT10316/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: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/02/2018 

Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001165-68.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOYCE CRISTYANE PEREIRA Parte Ré: REALIZE – 

Credito, Financiamento e Investimento S.A., pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 27.351.731/0001-38, com endereço à Travessa Francisco 

de Leonardo Truda, nº 40, 1º andar, Centro Histórico, Porto Alegre – RS., 

CEP 90.010-904 e LOJAS RENNER S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 

92.754.738/0001-62, estabelecida na Av. Cristovão Colombo, 545, Porto 

Alegre - RS., CEP. 90.560-003, 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEROALDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) BEROALDO BENEDITO DE OLIVEIRA,, brasileiro, convivente, 

trabalhador rural, portador da cédula de identidade RG: sob nº. 2567689-0 

SSP/MT einscrito no CPF: 023.103.324-96, residente e domiciliado à Rua 

das Orquídeas, nº. 18,Bairro Habitação Social, no Município de Barra do 

Bugres–Estado de Mato Grosso. Advogado do(a) REQUERENTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA - MT0016265A 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: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/03/2018 

Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001225-41.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: BEROALDO BENEDITO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

BANCO ITAUCARD S/A 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) NIEDJA VIEIRA DA SILVA, brasileira, convivente, do 

la r ,po r tadoradoRG:  n º .  3337610-7  SSP/ALe  insc r i t a  no 

CPF:083.247.584-02, residente edomiciliada na Rua das Palmeiras s/n, 

quadra 02, lote 15, Bairro Alvorecer, no Município de Barra do Bugres – 

Estado de Mato Grosso 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: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/03/2018 

Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001222-86.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NIEDJA VIEIRA DA SILVA- Parte Ré: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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. 
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Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001175-15.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARESTIDES PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) ARESTIDES PINTO DA SILVA , inscrito no CPF sob o nº 269, 

domiciliado na Rua Maria Isabel de Jesus, nº 438, ardim das Oliveiras, 

cidade de Nova olímpia–MT, CEP: 78.370-000. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria DA DECISAO ID do documento: 11085757 E 

para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/03/2018 Hora: 16:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001175-15.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: ARESTIDES PINTO DA SILVA/Advogados do(a) 

REQUERENTE: SANDRA JANE SCOTTI - MT0015152A-O, BEATRYS 

CASTANHEIRA - MT22874 Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. 

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, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) MARCOS ROGERIO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

agente penitenciário, nascido em 30/05/1970, portador do RG 622258 

SSPMT e CPF 514.209.881.15, filho de José Silvério da Silva e Leny de 

Figueiredo Monteiro da silva, residente e domiciliado na Rua Sebastião 

Andre de Souza, antiga rua 20, Nº 848 s, Bairro Jardim Itamarati, fone: 

(65) 99296-1029, na cidade de Nova olímpia/ MT, CEP: 78370-000, e-mail 

marcoroger70@hotmail.com Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO 

GOMES DALLAZEM - MT23411/O-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: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001206-35.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOS ROGERIO MONTEIRO DA SILVA Parte Ré: 

GRUPO AVENIDA S.A 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOPES PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) NIVALDO LOPES PEÇAS - ME , pessoa jurídica de direito 

privado inscrito no CNPJ nº 00.111.851/0001- 01 com sede na AV. 

Marechal Candido Rondon, nº 555, Centro, em Barra do Bugres - MT, CEP 

78.390-000 Advogado do(a) REQUERENTE: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

MT19952/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: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 Hora: 13:20 , no 

endereço ao final indicado. Ficam intimada da r. decisao ID do documento: 

1 1 1 1 3 2 5 8  e  I D  d o  d o c u m e n t o :  1 1 1 3 1 2 6 9  P r o c e s s o : 

1001189-96.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NIVALDO LOPES PECAS - ME Parte Ré: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PAULO LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) CICERO PAULO LAURENTINO, brasileiro, casado, pedreiro, 

portador do RG: nº. 527267 SSP/AL e inscrito no CPF 334.177.924- 87, 

residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, nº. 592, Bairro 

Ouro Verde, no Município de Nova Olímpia –Estado de Mato Grosso 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - 

MT0016265A 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: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 Hora: 13:40 , no 

endereço ao final indicado. fica intimado da decisão ID do documento: 

11129341. Processo: 1001224-56.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CICERO PAULO LAURENTINO 

Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-74.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO IGOR GHISLERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11114268. “...intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito......” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 3914-46.2017.811.0050

 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: CR, MLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 Autos nº 3914-46.2017.811.0050 (Código 93540)

Requerente: Clarice Raasch

 Requerido: Olandir Marques

Averiguação de Paternidade

Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a sentença retro possui erro material, 

pois não constou o nome que o menor passará a se chamar tampouco o 

nome paterno e dos avós paternos.

 Desta feita, tratando-se de mero erro material, aquele pode ser corrigido 

de oficio.

Assim, retifico a inexatidão constante na sentença de f. 20-21, nos termos 

do artigo 494, I, do CPC, devendo o último parágrafo constar a seguinte 

redação:

Ante o exposto, DETERMINO seja inscrito no registro de nascimento do 

requerente que passará a se chamar MARCELO LUIZ RAASCH 

MARQUES, o nome de OLANDIR MARQUES como pai, bem como o nome 

dos avós paternos CLIMERES MARQUES e SANTA MARQUES.

Outrossim, permanecem as demais disposições da sentença retro.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 92807 Nr: 3446-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO AMBROZINO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

- OAB:20135/O, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte ré, para no 

prazo legal apresentar suas alegações finais . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 68637 Nr: 2317-47.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI BÔNEIS, SILVANA APARECIDA BÔNEIS, ARIELE 

BÔNEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SCHLEICHER, ALEXSANDRO 

SCHLEICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autor , para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 69461 Nr: 2865-72.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES ROCHA, CARLOS AUGUSTO 

FLORENCE DE FARIAS, EDGAR ODAKURA, JOSEFINA BERLANDA PERIN, 

NEUSA BERNADETE COSTA, JOSÉ MARINHO DA SILVA, MARTA HELENA 

ZAWASKI, VERALICE MARIA ZAWASKI BERTAZZO, ROSELI HELENA 

BINSFELD, VIVIANE AMARAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, EDUARDO SOMMER 

DUTRA - OAB:21124, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.516/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7.286/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37764 Nr: 1118-92.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DE SOUZA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAN DE SOUZA LEANDRO, Cpf: 

73475602172, Rg: 16205987, Filiação: Mauricio Gomes Leandro e Maria 

Olivia de Souza, data de nascimento: 29/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Santos-SP, convivente, motorista. 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.
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Resumo da Inicial: No dia 27 de janeiro de 2011, RENAN DE SOUZA 

LEANDRO, compareceu na Companhia da Polícia Militar de Campo Novo do 

Parecis - mt e registrou boletim de ocorrência em desfavor de Rogério 

Aparecido Tozeti.

Despacho: Autos nº 1119-92.2017.811.0050 (Código 37764)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Renan de Souza LeandroVistos.Compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu, por consequência, promover sua 

citação pessoal, inclusive por hora certa.No entanto, todas as tentativas 

restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar 

incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO 

o requerimento formulado pelo Ministério Público às f. 79.Proceda-se à 

citação via edital do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de 

Processo Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco 

constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério 

Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 28 novembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de janeiro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 992-08.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3.565-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, efetue o pagamento da dívida remanescente, conforme 

decisão de fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79573 Nr: 546-63.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA SEGATTO JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código N.º 79573

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___11___ de __abril____________ de 2018 às ___16_h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 31 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66244 Nr: 313-37.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91239 Nr: 2556-46.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENOR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2556-46.2017.811.0050 (Código 91239)Autor: Gildenor José da 

SilvaRequerido: Estado de Mato Grosso e Procuradoria Geral do Estado de 

Mato GrossoVistos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial.Atendidas as exigências estabelecidas no 

artigo 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça 

jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada.A parte 

autora manifestou desinteresse em acordo, todavia, nos termos do art. 

334, § 5º, do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

____11__/___04____/2018, às ___15_h__00__min.Cite(m)-se o(s) réu(s) 

, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) 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 no mandado que, o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para Manifestação.Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via 

DJE, em caso de desinteresse das requeridas quanto à audiência de 

conciliação para, querendo, apresente impugnação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 31 de janeiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76702 Nr: 3182-36.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR VARASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por 

Aldenor Varaschin em face do Estado de Mato Grosso (MT) e CONDENO o 

Estado ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão 

do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, cujo saldo 

deve ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a comprovação 

do pagamento regular, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94, 

bem como as parcelas prescritas (Súmula 85 do STJ), até a data da 

efetiva reestruturação remuneratória de cada carreira.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor acaso apurado em liquidação de sentença, por equidade, nos moldes 

do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, especialmente pelo 

julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional.A 

presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma 

de reexame necessário, nos moldes do artigo 496, § 3º, III do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, aguarde-se a formalização do 

pedido de liquidação de sentença. Inexistindo pleito executório 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82018 Nr: 1951-37.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS HELONEIDE BRITO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO VAGNER PERTUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Destarte, o requerido não nega o descumprimento do contrato, 

impugnando somente os valores pleiteados pela requerente a título de 

danos materiais, morais, multa de depreciação e multa contratual.Dito isso, 

não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado, 

fixando como ponto controvertido a fixação do valor a ser fixado por 

danos morais e materiais, a exigência da multa por depreciação do imóvel 

e multa contratual.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, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87949 Nr: 616-46.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de FIXAR A GUARDA 

DEFINITIVA da menor, M.J.T.S, brasileira, menor, nascida em 06/09/2017, 

portadora do RG 20.394.021-01 SSP/BA, à genitora Marta Valéria Souza 

Pereira, CPF 948.839.631-87, filha de Walter Pereira de Souza e de Maria 

de Lourdes Souza Pereira. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Custas em face do Requerido.Ciência ao Ministério Publico.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80700 Nr: 1153-76.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622/MT, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 

os quesitos formulados nos autos, juntamente com cópias da petição 

inicial.Outrossim, 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 noventa (90) dias para entrega do laudo, 

prazo que será contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos 

e documentos ao Sr. Perito.Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 

dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo, fazendo os autos conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estiço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94159 Nr: 4274-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DARLAN DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 Autos nº: 4274-78.2017.811.0050 (Código 94159)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Rafael Darlan da Rosa

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Rafael Darlan da Rosa, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 36-37 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia _28___ / ___ junho___________ / 2018_ 

,às __17__h__00__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81056 Nr: 1371-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 81056

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___05___ de __julho____________ de 2018 às ___14_h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72916 Nr: 906-32.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 72916

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___05___ de __julho____________ de 2018 às ___17_h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 117-62.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA RODRIGUES FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 86928

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___05___ de __julho____________ de 2018 às ___16_h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 3507-40.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEZINO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3507-40.2017.811.0050 (Código 92888)

Autor: Onezino Ribeiro de Almeida

Requerido(s): Telefônica Brasil S/A

Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por Onezino Ribeiro de Almeida em face de 

Telefônica Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para análise da inicial.

DECIDO.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais.

Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC).

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 

___27__/___06__/__2018___ (art. 335 do CPC) ÀS 13:30 hs.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

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 no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95318 Nr: 4923-43.2017.811.0050

 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: JVADSM, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4923-43.2017.811.0050 (Código 95318)

Requerente: J.V.A de S.M

Requerido: Jairon de Oliveira Mendonça

AÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude 

da prova do parentesco acostada às f.11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

__28___ do mês de __junho_____________do ano ___2018_____, às 

_14__ h _30__ min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90620 Nr: 2196-14.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTER ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 Autos n° 2196-14.2017.811.0050 (Código 90620)

Réu: José Valter Rossi

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 37.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___28__/___06__/2018, às ____16_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94044 Nr: 3285-53.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LINS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3285-53.2009.811.0050 (Código 94044)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Marta Lins de Abreu

 Vistos.

Tendo em conta o teor do pedido ministerial de f. 372, com fulcro nas 

disposições do art. 81, III, do Código Penal, REVOGO O BENEFICIO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO e determino o prosseguimento 

da ação penal.

Desse modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

__28___/___06___/2.018, às __15__h__30__ min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000151-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO NETO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000151-20.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que os 

Embargos à Exeução foram interpostos tempestivamente. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

Reclamante, apresentar impugnação no prazo legal Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000081-03.2017.8.11.0050 Nome: LUIZ MARIANO Endereço: Rua Nova 

Mutum, 287 NW, Residencial Por do Sol, Jardim das Palmeiras, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, ASA 

NORTE, SALA 101 A 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-520 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-22.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN FERREIRA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010078-22.2016.8.11.0050 Nome: KELEN FERREIRA SEVERINO 

Endereço: Rua RUA PARANA, 480, ED MANICA APTO 10 - TRAB 

BRADESCO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: OI S/A Endereço: Avenida BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000502-90.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 13/03/2018 15:15, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 
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desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Terça-feira, 30 de 

Janeiro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140736 Nr: 725-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Aparecido de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Requerente.Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 6150-02.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6150-02.2016.811.0051 – 117570

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 485-39.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcival Gouveia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, Christian Aloysio 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/O, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 Autos n° 485-39.2015.811.0051 - 89000 (...) Decido.Assim, DEIXO de 

conhecer da exceção de pré-executividade oposta pelos Executados. 

Ademais, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Resp. 664.078-SP, “os honorários fixados no 

início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do 

exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou 

exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, 

ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por 

outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários 

fixados no procedimento executório subsistirão” DEIXO, portanto, de fixar 

honorários advocatícios.Dessa forma, INTIME-SE o Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Não havendo manifestação, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.No advento do prazo prescricional, nos termos do 

art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os 

autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 23 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 568-55.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Rogerio Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi cadastrado o advogado correspondente a 

petição retro, razão pela qual, IMPULSIONO O FEITO PARA QUE ESTE SE 

MANIFESTE, no prazo de 15 dias, solicitando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117573 Nr: 6153-54.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6153-54.2016.811.0051 – 117573

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127383 Nr: 4455-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4455-76.2017.811.0051 – 127383

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92324 Nr: 1431-11.2015.811.0051

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, Christian 

Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a petição retro, bem 

como visando garantir o contraditório, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 05 dias, manifestar-se, advertindo-a que o 

silêncio poderá importar em concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 818-54.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pela 

Requerente, de forma a atribuir à Requerida o encargo de bem demonstrar 

a existência de negócio jurídico válido e inadimplido.Anota-se, ainda, que a 

inversão dos encargos probatórios se limita apenas àquela questão da 

prova de existência do negócio jurídico questionado. As demais questões 

continuam regidas pela regra do art. 373, I, do NCPC.INTIMEM-SE as Partes 

para que tomem ciência da presente decisão, especialmente a Requerida, 

em favor de quem se reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento 

de documentos, dada a alteração superveniente de seu encargo 

probatório.Na hipótese de apresentação de novos documentos, INTIME-SE 

a Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111617 Nr: 3173-37.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilas de Assis Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 
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pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114929 Nr: 4659-57.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120401 Nr: 1357-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melânia Maria Koch Breda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo 

Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e sem honorários, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 29 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125285 Nr: 3465-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Compo do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comercio de insumos 

Agropecuários Ltda-ME, Clovis Gilmar Gottems, Olimar Antonio Gottems

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia da Silva Prudencio - 

OAB:19.054-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de R$ 334,30 (trezentos e 

trinta e quatro reais e trinta centavos) a fim de possibilitar a citação do 

executado, sendo necessário percorrer a distância de 100 (cem) 

quilômetros, ida e volta, até a "Fazenda Filadélfia", na zona rural deste 

Município, com o valor de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por 

quilômetro, acrescido de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por 

quilômetro até um máximo de R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos), devendo a mencionada quantia ser depositada na conta 

corrente nº 25.239-5, agência 3037-6 do Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 

030396500001-39 - Fórum de Campo Verde-Diligências, consignando que 

deve ser juntado aos autos o comprovante de depósito ou transferência 

ORIGINAL, e NÃO serão aceitos comprovantes de entrega de envelope em 

caixas eletrônicos, tudo conforme regulamentação da Portaria n. 

1/2009-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128777 Nr: 5082-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/O, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 Autos n° 5082-80.2017.811.0051 - 128777ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc.momento é exigida a prévia notificação do devedor como requisito 

necessário para o ajuizamento de execução de título 

extrajudicial.Decido.Assim, DEIXO de conhecer da exceção de 

pré-executividade oposta pelos Executados. Ademais, nos termos do 

entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Resp. 664.078-SP, “os honorários fixados no início ou em momento 

posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de 

existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de 

pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em 

que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, em 

caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no 

procedimento executório subsistirão” DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.No mais, a fim de conferir prosseguimento ao feito, DEFIRO 

os pedidos aduzidos pelo Exequente para determinar a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitada ao total da dívida.Tornados indisponíveis quaisquer 

ativos financeiros ....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140576 Nr: 650-81.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 650-81.2018.811.0051 - 140576

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, verificou-se a existência de ação idêntica 

em nome do Requerente, sob o nº 3771-93.2013.811.0051 – Código 

78942, a qual se prolatou sentença de improcedência em 14 de agosto de 

2017, a qual o próprio Requerente interpôs recurso de apelação.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente anterior pedido do 

Requerente ainda não transitou em julgado, situação essa que gera a 

litispendência, que como se sabe, é causa de extinção do feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo Código de 

Processo Civil.
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No entanto, como meio de se preservar a ampla defesa, deverá ser dada 

à Parte a oportunidade de manifestação quanto à ocorrência de suposta 

litispendência.

Para tanto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias. 

Manifeste-se nos autos quanto à ocorrência de litispendência, e possível 

extinção do feito sem julgamento do mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87995 Nr: 176-18.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Gricolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 176-18.2015.811.0051 - 87995

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Como os argumentos trazidos pelo Embargante, caso acatados, podem ter 

efeitos infringentes, alterando-se a sucumbência da ação, é necessário, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a intimação 

do Embargado para que se manifeste acerca das alegações lançadas no 

presente recurso.

Isso posto, INTIME-SE o Embagado para que se manifeste, acerca do 

recurso de embargos de declaração.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 3094-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, 

Louis Dreyfus Commodities Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048, Pedro Conde Elias Vicentini - 

OAB:185.048/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 3094-92.2015.811.0051 - 97205

Cautelar

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que digam sobre o pedido de suspensão aduzido pela Parte 

contrária.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99933 Nr: 4014-66.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 4014-66.2015.811.0051 - 99933

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que se manifeste sobre o pedido de suspensão aduzido pela Parte 

contrária.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110503 Nr: 2633-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Rúbia Felito, Antonio Carlos Felito, Neide 

Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 2633-86.2016.811.0051 - 110503

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

a respeito do pedido de suspensão aduzido pelos Executados.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113448 Nr: 4076-72.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçú Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rubens Fernandes Rezende, Rubens 

Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem ao Contraditório e à 

Ampla Defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA, com objetivo de, querendo, manifestar-se quanto a exceção de 

pre-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113472 Nr: 4085-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Miranda Giusti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:56526-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Cartório Distribuidor, sob pena de devolução da missiva à Comarca de 

origem.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114765 Nr: 4581-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROZENDO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 A fim de fazer frente a tais pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova testemunhal e pericial.NOMEIO, como Perito do Juízo, o Dr. Claudemir 

Scabeni, com endereço profissional na Rua Tupi nº 222, Clínica Med 

Center, bairro Vale do Sol, nesta cidade de Campo Verde/MT, 

independente de compromisso. do Juízo, a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.Fixo, como honorários periciais, o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a ser pago pelo sucumbente, ou, caso 

vencido a Requerente, pelo Estado de Mato Grosso.Como quesitos do 

juízo, indico os pontos controvertidos supracitados, itens “a” a 

“d”.Intimem-se as Partes para que, querendo, em 5 (cinco) dias, nomeiem 

Assistentes Técnicos e formulem quesitos adicionais.Em seguida, 

intime-se a Perita para que promova o exame do Requerente, respondendo 

assim aos quesitos apresentados pelo Juízo como os indicados 

oportunamente pelas Partes.O Perito deverá informar o Juízo, com prazo 

mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, a data da realização do exame.A 

Escrivania deverá intimar as partes acerca da data indicada pelo Perito 

independentemente de manifestação judicial posterior. Juntado o laudo, 

intimem-se as partes, por meio de seus Procuradores, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, seus Assistentes Técnicos juntem seus pareceres 

respectivos.Após, conclusos para designação de audiência.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 

de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117312 Nr: 6001-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A Barcelos Cerimonial -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX 

- OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônia Fabiana Rodrigues 

Chaves - OAB:11122

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos para confirmar a liminar e CONDENAR a Requerida à 

obrigação de fazer consistente na emissão do documento fiscal 

apropriado ao negócio jurídico celebrado pela s Partes, em seus exatos 

termos, sob pena de majoração de multa.CONDENO, ainda, a Requerida na 

obrigação de fazer consistente na confecção e entrega de DVD de alta 

resolução e álbum fotográfico do evento realizado.Sem prejuízo, tendo em 

vista o descumprimento da liminar, APLICO multa pecuniária à Requerida 

equivalente a 20% do valor do negócio descrito na reconvenção.Na forma 

do art. 85, § 2º do NCPC, CONDENO a Requerida ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios da Procuradora da Requerente, 

desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor atualizado da 

causa, observados, em especial, o curto trâmite processual e a baixa 

complexidade da causa.No mais, por ausência de capacidade postulatória, 

JULGO EXTINTO o pedido contraposto sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 76, §1º, inciso I, artigo 485, incisos III e IV e art. 274, 

parágrafo único, todos do NCPC.CONDENO a Requerida ao pagamento das 

custas finais e dos honorários sucumbências da Procuradora da 

Requerente, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor 

atualizado do pedido contraposto.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 30 (trinta) dias, eventual 

manifestação por parte da interessada. Em não havendo pedido de 

execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 411-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Chefe do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO HEPP 

RODRIGUES - OAB:19758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121948 Nr: 2030-76.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FLECK - ME, Valmir Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora citada, conforme se 

verifica no AR colacionado, até a presente data não apresentou 

manifestação, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122557 Nr: 2275-87.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna da Silva, Agnaldo Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140204 Nr: 458-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo Gomes, Maria Sonia Sales Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 458-51.2018.811.0051 - 140204 (...) Decido. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, que realizem o procedimento de artrodese de coluna, bem como 

todos os procedimentos pós-cirúrgicos necessários. INTIME-SE o 

Requerido, na pessoa de seu representante legal, informando de que 

terão o prazo de 5 (cinco) dias, para providenciar o cumprimento da 

presente decisão, sob pena de permitir o início dos atos expropriatórios. 

Atente-se a secretaria para o cumprimento do disposto na CNGC, 

instruindo-se o mandado de cumprimento de liminar com os documentos 

pertinentes. Citem-se os Requeridos, para, querendo, contestarem a ação 

no prazo legal, fazendo constar às advertências legais dos artigos 334 e 
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344 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, POSTERGO para momento 

posterior ao cumprimento da liminar quaisquer questões referentes à 

competência do Juízo. Para tanto, INTIME-SE a Requerente, por meio de 

seu procurador, para que, traga aos autos orçamento do procedimento a 

ser realizado, para fins de verificação da competência. Intime-se. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97794 Nr: 3328-74.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodofox Transportes e Logística Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA efetuar o pagamento das custas processuais calculadas 

pelo Cartório Distribuidor, já colacionadas no feito virtual, no prazo de 15 

dias, advertindo-a que não sendo adimplido serão tomadas as 

providências necessárias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127671 Nr: 4579-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento do valor inerente à diligência 

do Oficial de Justiça, devendo emitir a guia no "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, e apresentar cópia do adimplemento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26186 Nr: 291-49.2009.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Anderson Sérgio dos Santos, Ester 

Carmela Baum, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary 

Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI ZARJITSKY DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 291-49.2009.811.0051, Protocolo 

26186, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139975 Nr: 323-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Dauto Marques, Nicole Dauto Marquese, 

Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Falchetti Boverio - 

OAB:7.257/MS, Diolino Rodrigues de Souza Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/MT, Manoel Antônio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO audiência para a oitiva de Eduardo Walter, para o dia 17 de Abril 

de 2018, às 18:30 horas de Mato Grosso.

INTIME-SE a Testemunha.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de Janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34937 Nr: 1477-39.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Aparecido de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de intimação do requerido da 

audiência designada, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, 

ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão 

de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 4237-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizetti Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118522 Nr: 485-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, comprovar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101523 Nr: 4666-83.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurí Prestes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que na manifestação 
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sobre o laudo pericial, inexistem pedidos de esclarecimentos a serem 

prestados pela Sra. Perita, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106124 Nr: 1227-30.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livino Bones Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA RODRIGUES ROCHA - 

OAB:18952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que na manifestação 

sobre o laudo pericial, inexistem pedidos de esclarecimentos a serem 

prestados pela Sra. Perita, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110169 Nr: 2501-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021, Luis Felipe Lehnen - OAB:OAB/MT 21860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno montanari rostro - 

OAB:, Ricardo Valmor M. Boettcher - OAB:23.024/RS

 Autos n° 2501-29.2016.811.0051 - 110169

Produção Antecipada de Provas

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Sr. Perito Judicial para que apresente o laudo final com as 

conclusões tomadas durante o exame do silo, indicando quais os quesitos 

deixaram de ser respondidos por inércia da(s) Parte(s) em atender à 

requisição dos documentos.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus Procuradores, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, seus Assistentes Técnicos juntem seus 

pareceres respectivos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127456 Nr: 4487-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Almiro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, NO PRAZO DE 15 DIAS, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97312 Nr: 3144-21.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armesina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que na manifestação 

sobre o laudo pericial, inexistem pedidos de esclarecimentos a serem 

prestados pela Sra. Perita, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110915 Nr: 2854-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA TURCK OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que na manifestação 

sobre o laudo pericial, inexistem pedidos de esclarecimentos a serem 

prestados pela Sra. Perita, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR as 

Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127212 Nr: 4380-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pereira de Souza, Aline Katia Pereira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço completo dos genitores do 

falecido, a fim de dar-lhes ciência do presente litígio e, também, 

possibilitando-lhes intervir no processo da maneira que melhor lhes 

convier ou comprove, no mesmo prazo, o falecimento destes, sob pena de 

prosseguimento do feito tão-somente quanto à sua eventual cota-parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138558 Nr: 10094-75.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdSD, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EDISON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, OAB/MT 

22367, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente LUZIA 

ETERNA DA SILVA MOREIRA, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 2685-92.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Carlos de Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT
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 Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios. Por conseguinte, persiste a sentença prolatada às fls. 

308/313 tal como está lançada, devendo a secretaria providenciar o 

i n t e g r a l  c u m p r i m e n t o  d a s  d e t e r m i n a ç õ e s  n e l a 

contidas.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 27 de outubro 2017. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92726 Nr: 1537-70.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tais Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrik Camargo Neves - 

OAB:156.541/SP

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115440 Nr: 4887-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLdA, ACdA, ALdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte requerente para, no prazo legal, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO do requerido de ref 60. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135292 Nr: 8467-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Luiz da Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EDISON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, OAB/MT 

22367, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente ROSINEI LUIZ 

DA MOTA OLIVEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 06/03/2018, às 08h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135292 Nr: 8467-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Luiz da Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JARDIM BELVEDERE), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79150 Nr: 3964-11.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Verdi Materiais de Construção Ltda - EPP, Edi Wilson 

Caetano, Demercio Luiz Gueno, Ana Maria Vidoto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR 8.123

 Processo nº 3964-11.2013.811.0051 - Cód. 79150

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 22 de janeiro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105015 Nr: 939-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Jonatan Pereira Bachega, Ingrid da Paz Custodio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Terence Romero R. G. 

Dias - OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que , INTIMO a parte requerida para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15(quinze)dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73938 Nr: 2925-13.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdF, EKAdF, MdDAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, deixei de proceder com a busca de endereço do 

executado pelos sistemas disponíveis de consulta, Bacenjud, Renajud e 

Infojud, pelo motivo de não constar nos autos o número do CPF do 

executado; que, encaminho o feito à expedição de nova tentativa de 

prisão do executado no endereço informado pelo Sr. Oficial de Justiça na 

fl. 57, haja vista que no momento da diligência encontrou obstáculo 

(porteira trancada) para o cumprimento do mandado.

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer o número do CPF do executado.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73937 Nr: 2924-28.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdF, EKAdF, MdDAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2924-28.2012.811.0051 – Cód. 73937

Execução de Alimentos.

Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, INTIME-SE o credor 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 580, § 2º, do Provimento n.º 

41/2016-CCJ – CNCJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 21 de setembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140733 Nr: 724-38.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira Barreto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 724-38.2018.811.0051 (Código 140733)

Ação de Concessão do Benefício de Aposentadoria por Idade com Pedido 

de Tutela de Urgência.

Vistos, etc.

INTIMEM-SE o requerente para anexar aos autos a digitalização legível dos 

documentos que instruem a exordial, eis que a resolução daqueles 

apresentados não permite a identificação dos dados necessários.

 Após, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 01 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140748 Nr: 728-75.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secundino Querubino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 728-75.2018.811.0051 (Código 140748)

Ação de Concessão do Benefício de Aposentadoria por Idade com Pedido 

de Tutela de Urgência.

Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente para anexar aos autos a digitalização legível dos 

documentos que instruem a exordial, eis que a resolução daqueles 

apresentados não permite a identificação dos dados necessários.

 Após, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 01 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010009-26.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CLEMENTE PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTECA INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010009-26.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Executado, 

por meio do comprovante de ID 9207790 – pág. 1/2, comprovou o 

pagamento da parcela faltante. Desta forma, verifica-se que o executado 

pagou a parcela de 30% - R$4.420,62 e mais seis parcelas, cada uma no 

R$ 1.719, 13, conforme ressai dos ID 4160170 - pág. 1/2, 3/4, 5/6, 9/10, 

11/12, 13/14 e ID 9207790. Portanto, não assiste razão ao Exequente de 

que ainda estariam faltando duas parcelas, pois a parcela que não havia 

sido paga, ou seja, a segunda parcela, na data de 31.07.2017 foi quitada 

pelo devedor. Todavia, como o pagamento da parcela faltante somente foi 

efetuado em 31.07.2017, incidiu na multa prevista do atual artigo 916 § 5º, 

inciso II, do CPC, como pleiteado pelo Exequente. Desta forma, a multa de 

10% incidirá sobre o valor da parcela que foi paga com atraso - 

R$1.719,13, o que resulta em R$171,92 (cento e setenta e um reais e 

noventa e dois centavos). Assim, INTIME-SE o Executado para que efetue 

o pagamento do valor de R$171,92, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, 

expeça-se alvará para levantamento do valor depositado (ID 9207790), em 

favor do Exequente, em conta indicada por ele. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 02/04/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS BATISTA DE GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA MARIA SCHOFFEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 13/03/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-79.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AVELINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Juntada de BacenJud com resposta positiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHON CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 23/03/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-51.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. FIDESKI - ME (EXECUTADO)

IVANIR ROSANE FIDESKI (EXECUTADO)

 

Juntada de comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON APARECIDO GOUVEA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61328 Nr: 1756-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:201485/O MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada a data de 26/02/2018, às 14h:00min 

(MT)para realização de audiência de Instrução de Julgamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 2197-62.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2197-62.2017.811.0029 código 62165

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Vanderli Alves Feitosa

CITANDO(A, S): Réu(s): Vanderli Alves Feitosa, Cpf: 00864036132, Rg: 

1716657 SSP MT Filiação: Leuza Maria Feitosa, data de nascimento: 

11/11/1983, brasileiro(a), natural de São félix do araguaia-MT, convivente, 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/11/2017

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 

10 (dez) 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO oferece DENÚNCIA em face de VANDERLI ALVES FEITOSA, 

como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código 

Penal

DESPACHO: Autos nº. 2197-62.2017.811.0029 (62165) Vistos etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 71/72 e determino a expedição de Edital para 

citação do acusado VANDERLI ALVES FEITOSA, nos termos da decisão 

de fls. 62. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 30 de janeiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22083 Nr: 2801-04.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aviação Agricola Roncador Ltda, Maria Estela 

Zavarize, JASSO FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2801-04.2009.811.0029 código 22083

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Aviação Agricola Roncador Ltda e Maria Estela 

Zavarize e JASSO FERREIRA GUIMARÃES

CITANDO(A, S): Executados(as): Aviação Agricola Roncador Ltda, CNPJ: 

01157559000192, brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido

Representante (requerido): Jasso Ferreira Guimarães, Cpf: 35053550115, 

Rg: 1403292 SSP GO, brasileiro(a), solteiro(a), empresario, Endereço: Em 

lugar incerto e não sabido

Representante (requerido): Maria Estela Zavarize, Cpf: 07153275851, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/12/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 589.961,04

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL propoe AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, em nome de AVIAÇÃO AGRICOLA RONCADOR 

LTDA, representada por MARIA ESTELA ZAVARIZE E JASSO FERREIRA 

GUIMARÃES, referente a CDA nº 20099033, no valor de R$ 589.961.04 ( 

quinhentos e oitenta e nome mil novecentos e sessenta e um reais e 

quatro centavos), com vencimento em 04/12/2009.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Raquel Marjanne do Amaral, Auxiliar 

Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 30 de janeiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60290 Nr: 1173-96.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FÁTIMA LAMAISON FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1173-96.2017.811.0029 (60290)

Vistos, etc.

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a isenção do pagamento das custas 

processuais e a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 429 de 756



em ofício encaminhado a este Juízo.

Já no que se refere ao pagamento das custas, deixo de condenar o 

Requerido nas custas processuais nos termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e 

art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01.

 Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 28.02.2018 às 16h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 1787-04.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1787-04.2017.811.0029 código 61408

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: BRUNO SILVA

CITANDO(A, S): Réu(s): Bruno Silva, Cpf: 75228580115, Rg: 27121640 

SSP MT Filiação: Eliane Silva, data de nascimento: 17/04/1994, 

brasileiro(a), natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), Endereço: Em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/10/2017

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 

10 (dez) 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNCIA contra, BRUNO SILVA, acima qualificado 

como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

DESPACHO: Autos nº. 1787-04.2017.811.0029 (61408) Vistos etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 39/40 e determino a expedição de Edital para 

citação do acusado BRUNO SILVA, nos termos da decisão de fls. 34. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 30 de janeiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63103 Nr: 2743-20.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2743-20.2017.811.0029 código 63103

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Josinei Alves dos Santos

CITANDO(A, S): Réu(s): Josinei Alves dos Santos, Rg: 23919051 SSP MT 

Filiação: Gabriel Arcanjo dos Santos e Celina Alves de Souza, data de 

nascimento: 18/07/1991, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017

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 5 

(cinco) 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO oferece DENÚNCIA em face de JOSINEI ALVES DOS SANTOS, 

como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 e 147, do Código Penal .

DESPACHO: Autos nº. 2743-20.2017.811.0029 (63103) Vistos etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 57/58 e determino a expedição de Edital para 

citação do acusado JOSINEI ALVES DOS SANTOS, nos termos da decisão 

de fls. 48. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 30 de janeiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 2852-68.2016.811.0029

 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: Gervani Daniel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Simone Branco 

Andreatta - OAB:16720 PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2852-68.2016.811.0029 código 57815

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Gervani Daniel Ferreira

PARTE REQUERIDA: DURVALINO FERREIRA

INTIMANDO(A, S): PARTES E TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E TERCEIROS INTERESSADOS, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº. 2852-68.2016.811.0029 (57815) Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Interdição promovida por Gervani Daniel Ferreira, 

através da Defensoria Pública, requerendo a interdição de Durvalino 

Ferreira. O Requerente alega conforme atestado médico incluso, que o 

interditando é portador de doença mental, sendo certo que o mesmo 

carece de acompanhamento diuturno e necessita de cuidados especiais e 
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não tem capacidade laborativa, tampouco discernimento para os atos da 

vida civil. Diante disto, requer a interdição do Requerido, para que pleiteie o 

benefício previdenciário a que faz jus. Instruiu a inicial com documentos de 

fls. 09/18. Atestado apresentado às fls. 15, no qual se constatou que o 

Requerido é portador de deficiência mental grave e permanente, razão 

pela qual se solicita o deferimento da interdição. Realizado interrogatório 

às fls. 26, verificou-se o comprometimento de saúde do interditando, bem 

como vislumbrando-se que este não dispõe do necessário discernimento 

para os atos da vida civil. A curadora nomeada Dra. Cátia Simone Branco 

Andreatta, manifestou-se pela procedência da interdição (fls. 33/34). É o 

breve relatório. Fundamento. Decido. No caso em tela, verifico que o 

interrogatório (fls. 26) e o receituário (fls. 15) deixam evidente que o 

Interditando sofre de transtorno mental, acarretando em uma incapacidade 

absoluta e permanente para gerir os atos da vida civil. Com efeito, diante 

da comprovação das necessidades especiais do Interditando nos autos, 

constato que o mesmo deve ser interditado. Leciona o eminente 

doutrinador Alexandre Freitas Câmara que “a interdição é, pois, a via 

processual adequada para, reconhecendo-se a incapacidade, instituir-se 

a curatela do interdito”. Garante-se, desta forma, com mais eficácia, a 

proteção do deficiente físico ou mental, criando mecanismos que coíbam 

risco de violência a sua pessoa. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que a interdição deve ser decretada, nos termos do artigo 1.767, 

incisos I, II e III do Código Civil, uma vez que consta nos autos, 

documentação probatória suficiente, que comprovam a anomalia física e 

psíquica, não apresentando o interditando condições físicas e mentais 

necessárias para efetuar qualquer atividade laborativa, ou gerenciar seus 

atos na vida civil. Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, em razão da incapacidade de 

Durvalino Ferreira, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso II, 

cumulado com o artigo 1767, incisos I e III, ambos do Código de Direito Civil 

Brasileiro e artigo 753 do NCPC, e nomeando como curador do mesmo, seu 

sobrinho, Sr. Gervani Daniel Ferreira, mediante compromisso legal. Ciência 

ao Ministério Público. Após, publique-se na imprensa local, e no Órgão 

Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o 

termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, (art. 759 do 

NCPC). Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação 

à margem do assento de nascimento do interditando. Com a fluência do 

prazo recursal, arquive-se sem custas. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 12 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 26 de janeiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64200 Nr: 3360-77.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCIO ROGÉRIO PARIS

Antonio Carlos de Souza, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico para 

os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 613,60 

(seiscentos e treze reais e sessenta centavos), conforme a 

quilometragem a ser percorrida, região da Milagrosa, 260 km (ida e volta), 

e atos (01) para cumprimento da diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64198 Nr: 3358-10.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCIO ROGÉRIO PARIS

Antonio Carlos de Souza, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico para 

os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 437,75 

(quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme 

a quilometragem a ser percorrida e atos (01) para cumprimento da 

diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57087 Nr: 2505-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 144822/2018

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 144822/2018, ocasião em que foi 

agendada Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 8 de março de 

2018, às 14:30 (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para os 

procuradores das partes, a fim de cientificá-los da data da Sessão supra 

mencionada.

 Canarana/MT, 1º de fevereiro de 2018

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57555 Nr: 2712-34.2016.811.0029

 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: VADS, VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY LUIZ PEREIRA - 

OAB:15675/PR, PATRICIA R.C.GROFF - OAB:32.406/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seus Procuradores Dr. 

Ney Luiz Pereira e Drª. Patricia R.Groff para que se manifeste sobre as 

informações juntadas aos autos de fls. 97 e 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 3501-96.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 144949/2018

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 144949/2018, ocasião em que foi 

agendada Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 8 de março de 

2018, às 15:00 (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para os 

procuradores das partes, a fim de cientificá-los da data da Sessão supra 

mencionada.

 Canarana/MT, 1º de fevereiro de 2018

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-03.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 16h10min(horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 10 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 9149 Nr: 1630-37.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLF, LJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora, conforme determina o artigo 485, 

inciso III, §1º, do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

interesse no feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 2575-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães, Lisú Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piero Vicenzo Parini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Aparcida da Costa - OAB:, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte exequente se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça 

ref. 20, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado 

pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78435 Nr: 530-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício registro geral de imóveis e 

registro de títulos e documentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Aparcida da Costa - OAB:, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:MT/6000, Rosemeire Barros Monteiro de L. 

Freire - OAB:4497-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em obediência ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) excepto(a), 

para impugnar a exceção de pré-executividade (fls. Ref. 21), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91976 Nr: 1947-44.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sampaio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:OAB/SP 292.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 5716-60.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100434 Nr: 6006-75.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEU RICARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 3316-44.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B P DA SILVA RESTAURANTE ME, RHUANNA 

MORENA COSTA ANTONIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta precatória para 

preparo, distribuição e cumprimento na Comarca de Cuiabá/MT, ou, caso 

preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias 

devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote Digital, à 

Comarca de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 2228-34.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de fl. Retro, 

bem como pelo fato de o perito não ter juntado aos autos o laudo pericial, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que informe se a 

requerente compareceu à perícia designada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57039 Nr: 424-36.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Varneir Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian César de Moraes - 

OAB:16.867/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso imputando ao réu a prática do delito tipificado no artigo 180 

do CP.

 O representante do Ministério Público ofereceu a proposta suspensão 

condicional do processo em audiência à fl. 99, sendo aceita pelo réu. 

Naquela oportunidade foi homologada em audiência.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito à fl. 157, em razão 

do cumprimento.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Considerando o cumprimento das condições impostas, sem que o acusado 

tivesse dado razão à sua revogação, a representante do Ministério Público 

requereu que fosse julgada extinta a punibilidade do delito imputado à 

autora do fato, como se vê à fl. 157.

Verifica-se que, durante o transcurso do período de prova, cumpriu na 

integralidade as condições impostas, e findou-se sem que tenha sido 

revogado.

 DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, estando presentes os pressupostos legais, com 

fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei n° 9099/95, acolho o parecer 

ministerial e DECLARO extinta a punibilidade do delito imputado ao autor do 

fato.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19205 Nr: 1888-08.2007.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bartolomeu Dalla Mariga Filho - 

OAB:10751A, Cassiano Lourenço Sanches - OAB:11333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO FINASA 

S.A. em face de LUIS SILVEIRA CORREA.

À fl. 31, o advogado da parte autora foi intimada para se manifestar da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça e decorreu o prazo “in albis”, à fl. 33, em 

2008.

À fl. 40, o advogado da parte autora foi intimado, porém, decorreu o prazo 

sem manifestação (fl. 41).

À fl. 42 o juiz, à época, determinou a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, por um ano.

À fl. 45, em abril de 2017, intimou-se o advogado da parte autora e 

decorreu o prazo sem manifestação (fl. 47).

Às fls. 49 foi encaminhada carta de intimação pessoal ao Banco e 

decorreu o prazo de manifestação, em 26/06/2017 (fl. 50).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 9 (nove) 

anos.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o feito será 

extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o disposto 

no §1º do mesmo dispositivo legal (fl. 49).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

9 (nove) anos por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34570 Nr: 489-36.2010.811.0024
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos dos Santos, Josefa Mendes dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Borges Campos, José Pupin, José 

Odentino dos Santos, Claudeci Mathias Oscar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Vilela Silva - 

OAB:10020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de usucapião proposta por ANTONIO DOMINGOS DOS 

SANTOS e JOSEFA MENDES DOS SANTOS em face de ADOLFO BORGES 

CAMPOS e OUTROS.

À fl. 132, certificou-se o decurso de prazo para os requerentes darem 

prosseguimento no feito.

À fl. 135, certificou-se o decurso de prazo para os patronos dos 

requerentes darem prosseguimento no feito.

Os autores foram intimados, pessoalmente, à fl. 142, com as advertências 

do art. 485, II e §1º, do CPC e quedaram-se inertes (certidão de fls. 143).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de um ano.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, estas pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o feito será 

extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o disposto 

no §1º do mesmo dispositivo legal (fl. 142).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66629 Nr: 2222-95.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Nunes da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., MAB - 

Movimento dos Atingidos por Barragens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Patricia Epaminondas da 

Silva - OAB:10868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer proposta por 

EDNALDO NUNES DA GUIA em face de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

S.A e MAB.

À fl. 105, certificou-se a tempestividade da contestação de Furnas e 

intimado o autor, à fl. 106 para manifestar.

À fl. 107 intimou-se o autor para, em 5 dias, dar prosseguimento, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC.

À fl. 111 expediu-se mandado de intimação do requerente e o mesmo não 

foi localizado (fl. 112).

À fl. 113 determinou-se a intimação do autor, via edital, cujo prazo 

decorreu “in albis” (fl. 116).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 1 (um) ano.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o feito será 

extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o disposto 

no §1º do mesmo dispositivo legal (fl. 116).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 2495-69.2017.811.0024

 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: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que não houve citação do 

requerido, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo legal, informando o atual paradeiro do requerido, 

para que seja efetivada a citação do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1160 Nr: 13-52.1997.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca, Pedro Reindel Fonseca 

Filho, Syrham Maria Arruda Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de responsabilidade por ato ilícito oposto pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de 

PEDRO REINDEL DA FONSECA.

O processo teve sua sentença anulada, em razão do falecimento do 

requerido.

Intimado, o Município deixou de prosseguir com o feito, assumindo a 

titularidade, o Ministério Público (fls. 323-329).

Às fls. 358-359, o Ministério Público requereu a extinção do feito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC, pela ausência dos pressupostos 

processuais.

 Intimados, o prazo decorreu sem manifestação (fl. 362 e 365).

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, observa-se que a titularidade do polo ativo foi 

assumida pelo Ministério Público ante a inércia do Poder Público Municipal.

Assim, asseverou o Parquet que a competência para julgar o presente 

feito não é do Poder Judiciário Estadual e, ainda, sustentou que o feito 

carece dos pressupostos processuais de constituição do processo, 

pugnando, ante a existência, ainda, de uma execução fiscal (cód. 19105), 

com a mesma causa de pedir (convênio n. 2.354/95), pela extinção do 

processo sob pena de bis in idem.

Desta feita, razão assiste ao Ministério Público, razão pela qual imperiosa 

é a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro na fundamentação acima, julgo extinto o 
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processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código 

de processo civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18144 Nr: 821-08.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemilson Ventura de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos que nada mais tem a requerer 

nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

A considerar que houve desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42441 Nr: 303-42.2012.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Ferreira da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Soares da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor(a) Público(a) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 Vistos etc.

Considerando que até a presente data não realizou-se a audiência, 

DESIGNO o dia 21 de março de 2018, às 13h30min para o ato.

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes, devendo virem acompanhadas de seus patronos ou 

da defesa pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46146 Nr: 1078-57.2012.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanoy Aparecido de Campos, Evanildo Benedito de 

Campos, Eudes Maciel de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Sidney Polli, Joaquim Sucena Rasga, 

Marcelino Cezar Medeiros de Oliveira, Alexandre Pellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007, Rodolfo 

Coelho Ribeiro - OAB:16215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de usucapião proposta por EVANOY APARECIDO DE 

CAMPOS e OUTROS em face de VALDIR SIDNEY POLLI e OUTROS.

À fl. 152-153, expediu-se edital de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento no feito, com as advertências da extinção, e deixou 

transcorrer o prazo (fl. 154).

Às fls. 159, na certidão, consta que as tentativas de intimação via correio 

foram frustradas (fls. 148, 149 e 150).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, estas via editalícia, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99207 Nr: 5398-77.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 dias providenciar a complementação da 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64667 Nr: 690-86.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Deste modo, não mais havendo outras questões processuais pendentes 

nesta fase, DECLARO saneado o processo.

III. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o di21.3.2018, às 
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16h45min.

IV. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito 

(art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 1903-98.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Rodrigues Bertollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

contra JANETE RODRIGUES BERTOLLO, pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 46, devidamente intimado da decisão proferida de fls. 38/38verso, na 

qual foi reconhecido o pagamento parcial do débito tributário, o exequente 

peticionou informando a quitação do débito pela parte executada, 

requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

Decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fls. 38/38verso que a 

parte devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Intime-se a parte exequente, por meio da advogada, para que informe os 

dados bancários para levantamento das quantias penhoradas nos autos 

(fls. 28/29verso), o qual fica, desde já, autorizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41859 Nr: 174-37.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giliane Malanski Reis Carmona, Espólio de Francisco 

Alfeu Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Morais Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:15156, Diogo Douglas Carmona - OAB:MT751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das custas de 

preparo da Carta Precatória expedida, para sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 1864-38.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Martha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Andorinha S.A, 

Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação Extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Fábio Nunes Neves de Araújo - OAB:18415, Pedro 

Roberto Romão - OAB:, Valmir da Silva Pinto - OAB:92650

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte embargada via DJE, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos, 

bem como quanto a devolução da carta precatória fl. 469.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34355 Nr: 254-69.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldete Oliveira de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se execução de sentença promovida por OSVALDETE OLIVEIRA DE 

PINHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls.133/134), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

(fls.123/126), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

(fl.138), na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 1418-06.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislaine Vanusa de Souza OU Chrislaine Vanusa de 

Souza Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se execução de sentença promovida por CRISLAINE VANUSA DE 

SOUZA REZENDE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls.176/177), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

(fls.166/168), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

(fl.182), na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.
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Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68050 Nr: 3302-94.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Assis Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se execução de sentença promovida por FRANCISCA DE ASSIS 

PEREIRA LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 45), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de (fls. 

34/36), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

(fl.49), na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 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: Anderson Martins Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogado do inventariante pela 

imprensa para no prazo de 10 dias, informe nos autos os endereços 

atuais dos herdeiros que serão citados. Bem como, no mesmo prazo 

esclareça os documentos juntados pelo inventariante em 01/02/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000015-67.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual, trazendo aos autos 

o respectivo instrumento de mandato, sob pena de extinção. Transcorrido 

o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. 29 de janeiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-53.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO: Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado 

tempestivamente pela parte Promovente devidamente preparada. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 1 

de fevereiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SIQUEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 1 de 

fevereiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEI PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000116-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADINEI 

PEDROSO DOS SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: 

última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 
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assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIR DOMINGUES PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000745-15.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LAURENIR DOMINGUES 

PONTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação . O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA HANOFF PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000761-66.2017.8.11.0024 REQUERENTE: WANESSA HANOFF PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação . O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANE DIAS SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000775-50.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROSIVANE DIAS SAMPAIO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 11480478. 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, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000740-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ERLI PIRES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 
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probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação . O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000625-69.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIAS DE MIRANDA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, contudo alegou motivo de força maior nos termos da certidão 

lavrada no movimento n° 10943418. A justificativa apresentada pelo autor 

foi acolhida a desde que comprovado o impedimento, porém o promovente 

quedou-se inerte ao chamado judicial: Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) Promovente mesmo devidamente 

intimado por meio de seu advogado. Chapada dos Guimarães, 31 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) 

Judiciário(a) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco provado a justificativa, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000279-21.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DENAIR GARCIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamante 

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA contra sentença proferida no presente feito. 

Em breve síntese da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Sustentou a parte promovente que não possuía negócio junto à promovida, 

entretanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que o seu nome 

estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada 

conseguiu provar a relação contratual com a parte, sendo que a sentença 

declarou a improcedência da demanda com a condenação da parte por 

litigância de má fé. A embargante alega contradição na sentença ora 

combatida, porém a sentença seguiu os parâmetros de cautela, a o artigo 

55 da Lei 9.099/95 estabelece: 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; O embargante requer a apreciação da justiça gratuita, entretanto foi 

reconhecida a litigância de má fé. Os pontos apresentados foram 

analisados, enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 
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sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Colíder- MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando as disposições constantes do art. 6º da Portaria nº 

50/2016-DF;

Considerando a decisão prolatada nos autos n. 426-46.2016.811.0009 – 

Código Apolo 97454;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais sessenta (60) dias, a contar da data da 

publicação desta, o prazo para a Comissão Processante concluir a 

apuração dos fatos tratados nos autos nº 426-46.2016.811.0009 – Código 

Apolo 97454.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 31 de janeiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE Juíza de Direito 

Diretora do Foro

PORTARIA N. 16/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Colíder- MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc. Considerando que a Portaria nº 

50/2016-DF designou os membros da Comissão Processante responsável 

pela apuração dos fatos tratados nos autos nº 426-46.2016.811.0009 – 

Código Apolo 97454;

Considerando que a servidora Aparecida Fátima Fraccari Canova, 

designada para compor a Comissão Processante, encontra-se com pedido 

de aposentadoria voluntária em trâmite perante o Conselho da 

Magistratura;

Considerando a decisão prolatada nos autos n. 426-46.2016.811.0009 – 

Código Apolo 97454, em 24 de janeiro de 2018;

RESOLVE: DESIGNAR a servidora Antônia Vanderléia da Costa Nunis, 

técnica judiciária, matrícula 2747, para atuar na Comissão Processantes 

responsável pela apuração dos fatos tratados nos autos do Processo 

Administrativo nº426-46.2016.811.0009 – Código Apolo 97454, em 

substituição à servidora Aparecida Fátima Fraccari Canova.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 31 de janeiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro 

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE COLIDER

EDITAL N.º 01/2018-CA

A EXCELENTÍSSIMA DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

COLÍDER, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de 

suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO dos Itens 1.1, 6.1 e 

9.2 do Edital nº 15/2017-CA, de 13 de dezembro de 2017, disponibilizado 

no Diário de Justiça Eletrônico nº 10158, de 14 de dezembro de 2017.

(...) 1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria nº 

69/2017, datada de 12/12/2017, a qual é Presidida pela Dra. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade e composta pelos seguintes membros 

e suplentes:

Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448 – Membro;

Ana Maria Guimarães, analista judiciária, matrícula 32758 - Membro;

Fernanda Stecca Cioni, analista judiciária, matrícula 6704 – Suplente;

Antônia Vanderléia da Costa Nunis, técnica judiciária, matrícula 2747 – 

Suplente;

(...) 6.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de Colider 

– Diretoria do Foro, a partir das 12h do dia 8/1/2018 até às 19h do dia 

22/1/2018 e das 12h do dia 7/2/2018 até às 19h do dia 23/02/2018, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo 

III.

(...) 9.2 A prova objetiva será aplicada no dia 04/03/2018, na sede do 

Fórum da Comarca de Colider/MT, sito à Av. Juiz Vladimir Aparecido 

Baptista, S/N, Residencial Everest, em Colider/MT, com início às 08:00 h e 

término às 13:00 h.

Permanecem inalterados os demais termos do Edital nº 15/2017-CA, de 13 

de dezembro de 2017, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico nº 

10158, de 14 de dezembro de 2017.

Colider, 31 de janeiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 3149-72.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA FOLHA DE COLIDER LTDA, 

DEUSENILDE BARBOSA DA LUZ, DEUSILDA BARBOSA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 Vistos etc.

Editora Folha de Colíder, Deusenilde Barbosa da Luz e Deusilda Barbosa 

da Luz apresentaram exceção de pré-executividade na execução fiscal 

que sofrem da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, todos 

qualificados.

Vindicaram seja a presente execução julgada extinta, pois o título 

extrajudicial a consubstanciá-la seria inexigível, por ter operado o instituto 

da decadência.

 Instada, a excepta apresentou a impugnação de p. 43/44.

 É o singular relatório.

Fundamento e decido.

Em sua longa petição a parte excipiente busca o reconhecimento de 

inexigibilidade do crédito tributário e a consequentemente nulidade da 

presente execução, advogando pela ocorrência da decadência.

 A exceção de executividade é uma criação doutrinária, com plena 

aceitação pretoriana, somente viável, porém, em hipóteses excepcionais, 

uma vez verificada a existência de vícios formais do título executivo, a sua 

inexigibilidade ou quando ausentes as condições da ação. Matérias que 

devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, estando de chofre 

demonstradas.

A exceção de executividade, não de pré-executividade (pois a execução 

já está em curso), ou objeção de executividade, são meios de defesa 

direta independentemente da segurança do juízo pela penhora, haja vista 

cuidar de matérias, que, em regra, levariam à extinção do processo 

executivo e que não seria razoável aceitar fosse aduzida apenas pela via 

dos embargos, ainda que hodierno não seja mais exigida a segurança do 

juízo (CPC, art. 914), para aferir o que estaria evidente de plano e poderia 

ser resolvido sem maiores delongas no bojo da própria execução.

Podem ser matérias comprovadas que resultariam em pronta extinção do 

feito, desde que alegadas pela parte e não reconhecíveis de ofício pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 440 de 756



juiz (Exceção de executividade – pagamento, compensação, confusão, 

novação, consignação, sub-rogação, dação, remissão etc).

Podem ainda ser matérias de ordem pública, reconhecíveis ex officio 

(Objeção de executividade – quando a parte alerta o julgador para o fato, 

como aquelas dos arts. 64, § 1.º, 144, 485, incisos IV, V, VI e IX, 337 e 

seus incisos, ressalvado o inciso X, e II, segunda parte).

Em casos tais, aquilo que se apresenta ictu oculi, patente, extreme de 

dúvidas, independente de dilação probatória (incabível instrução nessa 

espécie de defesa), merece ser analisado nesta via eleita, em vista dos 

princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade 

processual, razoável duração do processo e menor onerosidade ao 

devedor.

In casu, pretende a parte excipiente o reconhecimento da inexigibilidade do 

crédito tributário, pois teria operado o instituto da decadência.

 O ICMS é um tributo sujeito ao pagamento antecipado e ao lançamento por 

homologação, que exige do sujeito passivo a iniciativa de calcular e 

recolher o imposto sem o prévio exame da autoridade administrativa (art. 

150 CTN). Quando o sujeito passivo pratica qualquer ato, tendente a 

apurar o valor devido ou procedendo ao recolhimento parcial da exação, o 

Fisco tem o prazo de 05 anos para homologá-lo, a contar do fato gerador, 

sob pena de uma vez tendo decorrido tal prazo, operar-se-á homologação 

tácita (art. 150, § 4.º, do CTN).

Se o sujeito passivo, no caso, a parte excipiente, não toma iniciativa de 

calcular e recolher, mesmo parcialmente a exação, o direito de promover o 

lançamento passa a ser da autoridade administrativa, que tem o prazo de 

05 anos para fazê-lo, contado do primeiro dia do exercício seguinte aquele 

em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme preconiza o art. 

173, inciso I, do CTN. In verbis:

“art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;

(...)”.

Nesse passo, de acordo com o extrato de p. 05v.º o fato gerador mais 

antigo ocorreu em dezembro de 2007. Sendo assim, 2007 seria o exercício 

em que o lançamento poderia ter sido realizado, e 01/01/2008, seria o 

termo inicial para a contagem do prazo quinquenal para fazê-lo, o qual se 

encerraria em 01/01/2013, e então, só após incidiria os efeitos da 

decadência.

Os créditos tributários podem ser lançados por meio eletrônico, conforme 

autorizado pelo §4.º do art. 39-B da Lei n.º 7.098/1998. Vejamos:

“art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e 

legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de 

Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da 

Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou 

Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos 

legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a 

obrigação tributária do imposto.

 (...)

§ 4.º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos 

termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à 

sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço 

eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17. 

(Acrescentado pela Lei 9.226/09)”.

Por outro lado, o contribuinte mato-grossense tem obrigação de acessar 

com regularidade seu endereço eletrônico, conforme preconizado pelo art. 

17, inciso XVIII, da Lei acima assinalada.

Depreendido à p. 38v.º que o aviso de cobrança fazendária n.º 

555649/335/32/2012, foi emitido em 06/09/2012, e por não ter sido 

impugnado pela parte excipiente, em 14/10/2013, foi emitido o aviso de 

cobrança da conta corrente fiscal n.º 655884.

Necessária a expedição do aviso de cobrança de conta corrente, a fim de 

que seja procedida a inscrição do crédito então constituído em dívida ativa, 

a teor do disposto no § 1.º do art. 39-B da Lei n.º 7.098/1998.

 “ art. 39-B (...)

§ 1.º O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o 

caput será integralmente processado, revisado e decidido integralmente 

no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido 

e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente 

Fiscal para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for 

o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício”.

Desse modo, ante as considerações acima alinhavadas, a constituição do 

crédito se deu em 06/09/2012, ou seja, antes do prazo decadencial 

(01/01/2013), não havendo se falar na ocorrência do dito instituto.

 Nesse sentido, a seguintes arestos ora compilados que seguem com 

destaques:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

INTERLOCUTÓRIO QUE RECONHECE A DECADÊNCIA DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE CONVERSÃO DO AGRAVO EM RETIDO. 

NÃO CABIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE 

PAGAMENTO A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 

150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. "O STJ possui jurisprudência no sentido de que, na 

hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por 

homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a 

regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, 

mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável 

para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN, o que ocorreu no caso dos 

autos segundo o acórdão recorrido (REsp 1650765/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 28-3-2017)”. (TJ-SC - AI 

01384843020158240000, Terceira Câmara de Direito Público, Relator: Júlio 

César Knoll, Julgado em 12/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - OCORRÊNCIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre 

a decadência, estabelece, em seu art. 173, inciso I, que o direito da 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado. 2. Fatos geradores ocorridos de 

fevereiro a junho de 2001, com início do prazo decadencial em 01.01.2002 

e constituição definitiva do crédito pelo Fisco em 18.05.2007. Decadência 

configurada. 3. Recurso não provido.(TJ-MG - AC 10024074454612001, 

Quinta Câmara Cível, Relatora: Áurea Brasil, Publicado em 03/07/2013, 

Julgado em 27/07/2013).

Noutra senda, preconizado pelo art. 174, inciso I, do CTN, que a ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data 

da sua constituição definitiva, sendo interrompida pelo despacho do juiz 

que determinar a citação na execução fiscal.

 Desse modo, se o crédito foi constituído em 06/09/2012, a partir de então 

se iniciaria a contagem do prazo prescricional, o qual se findaria em 

06/09/2017. Entretanto, suspensa a contagem em 14/01/2016 pelo 

despacho do magistrado de p. 07/08, a determinar a citação da parte 

executada.

 Logo, não se operou no caso em tela a decadência, tampouco a 

prescrição.

Isto posto, não acolho a presente exceção de executividade, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Em consequência, tendo em voga o princípio da causalidade, condeno a 

parte excipiente a pagar as custas e as despesas processuais inerentes.

No mais, prossiga a parte exequente com a execução em 05 dias, 

pugnando o que de direito entender.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82833 Nr: 176-18.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMILHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro por ora o restabelecimento do pretendido benefício de 

auxílio-doença, nada impedindo que seja reanalisado o pedido se for 

demonstrado nos autos ainda subsistir sua incapacidade.Por outro lado, 

com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, acolho a 

impugnação apresentada pela autarquia, para homologar o cálculo por ela 

apresentado, rejeitando aquele feito pela parte exequente. Valores estes 

do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito em julgado 

desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) à 
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autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas. Feita a comunicação, 

vinculados os recursos financeiros advindos à Conta Depósitos Judiciais, 

intime-se a parte autora a indicar conta bancária, expedindo-se o alvará 

para seu levantamento, sem olvidar a necessidade de notificar o 

beneficiário pessoalmente, se a conta for de terceiro, inclusive se for, 

como de praxe, de seu patrono. Vencida a parte impugnada, sujeita está 

aos ônus sucumbenciais, razão pela qual inverto os honorários 

advocatícios inicialmente arbitrados nesta fase de cumprimento de 

sentença em favor da fazenda pública, mediante glosa do respectivo 

valor, a ter como base de cálculo o montante correto do principal 

devido.Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, 

com redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° 

e 17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE TORO ZAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000006-87.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ANTONIO DE TORO ZAGO RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de “Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural”, aviada 

por Antonio de Toro Zago em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz o autor possuir todos os requisitos necessários para perceber 

o benefício de aposentadoria rural por idade. Junto a inicial de ID 4549944, 

vieram documentos ID’s 4549946, 4549947, 4549948, 4549950, 4549949 e 

4549951. A inicial foi recebida ID. 4610361, momento em que foi indeferida 

a antecipação dos efeitos da tutela, deferido o benefício da justiça 

gratuita, determinada a citação do requerido e designada audiência de 

instrução e julgamento. A requerida devidamente citada ID’s. 5054505 e 

5054804 apresentou contestação ID. 5054973, alegando que o autor não 

preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado. Devidamente citada a parte deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar a contestação conforme certidão de ID 7788592. A audiência 

de instrução ocorreu em 18/05/2017, sendo ouvida a parte autora, 

testemunha e informante referidas nos termos de audiência, momento em 

que a parte requente apresentou suas alegações finais orais. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não 

havendo 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; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Neste contexto, vale registrar que o requerido 

devidamente citado, in faciem, para responder aos termos da presente 

ação, deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentar 

contestação, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Ademais, estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo outras preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. Como relatado, trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora 

pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. O requerente, nascido em 15/11/1938, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 1998, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve o requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 102 (cento e dois) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, o requerente 

juntou como início de prova material: a) ID. 4549950 – Permuta de Imóveis 

Rurais, realizada no dia 28/09/1978, onde consta como profissão do autor 

“Agricultor”; b) ID. 4549950 – Declaração de Propriedade de Imóvel Rural, 

realizado no dia 09/10/1984, onde consta como profissão do autor 

“Agricultor”; c) ID. 4549949 – Nota Fiscal de Aquisição de Produtos 

Agropecuários, realizada no dia 03/09/2003, tendo como endereço do 

autor na Zona Rural, entre outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Saliente-se, ainda, que o fato de o início de algumas das provas 

materiais estarem em nome do cônjuge do autor não cria qualquer óbice 

para declarar sua validade. Sobre o assunto, transcrevo adiante o que 

verbera a súmula nº 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federal, in verbis: “Súmula 06 da 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”. 

Não menos importante é o julgado recente proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. EXTENSÃODA PROVA 

MESMO APÓS A SEPARAÇÃO.1. Dada a notória dificuldade de 

comprovação do exercício da atividade rural, esta Corte Superior de 

Justiça considera o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei n. 

8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse sentido, já se 

manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de reconhecimento como 

início de prova material da certidão de óbito do cônjuge, bem como da 

certidão de casamento,mesmo que não coincidentes com todo o período 

de carência do benefício, desde que devidamente referendados por 

robusta prova testemunhal que corrobore a observância do período 
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legalmente exigido. Esta Terceira Seção já se manifestou pela aceitação, a 

título de início de prova material, de documentos relativos à qualificação do 

então marido da autora, mesmo diante da separação ou do divórcio do 

casal, quando as informações contidas na documentação foi confirmada 

pela prova testemunhal. Precedentes.3. Agravo regimental improvido. 

(47907 MG 2011/0217744-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Data de Julgamento: 13/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 28/03/2012) (Grifo Nosso).” Ademais, não bastassem às provas 

documentais carreadas, a testemunha e informante ouvidas na audiência 

de instrução foram uníssonas em confirmar o trabalho rurícola do autor 

desde longa data, senão vejamos: Que conhece o autor desde 1988. Que 

o autor morava na Comunidade Estrela da Guia. Que conheceu o autor na 

roça quando trabalhava na roça. Que a propriedade era do autor. Que o 

autor trabalhava na roça plantando milho, feijão e arroz. Que não sabe 

quanto tempo o autor morou na referida comunidade. Que o autor ficou um 

tempo na cidade, mas retornou para o sítio. Que o autor trabalhou um 

tempo em uma escola. Que parou de trabalhar para cuidar da esposa que 

estava doente. Que a casa que o autor tem na cidade é pequena. Que o 

autor não possui veículo. Que o autor não tinha empregados e maquinários 

para auxílio na lida do campo. Que toda vida ficou sabendo que o autor 

trabalhou na roça. (sic) Alcides Alves Ribeiro. Que conhece o autor desde 

1988. Que conheceu o autor no Trevo Ouro verde. Que o autor trabalhava 

na roça em imóvel rural próprio. Que o autor não tinha empregados. Que o 

autor não tinha maquinários. Que o autor dependia da renda do sítio para 

sobreviver. Que o autor morou na cidade por um tempo, mas depois voltou 

para o mesmo sítio. Que mesmo quando se mudou para cidade, continuou 

possuindo o sítio de onde ainda tinha uma renda pequena. Que depois a 

esposa ficou doente e se mudou para a cidade, momento em que vendeu 

o sítio. Que conheceu o autor em 1986. (sic - informante) Moacir Rocha de 

Araujo. Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, 

§ 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma 

pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à 

medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deva ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra. A testemunha e informante, ouvidas em juízo, 

informaram que a autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, 

plantando lavoura de subsistência como arroz, milho e feijão sendo que 

estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 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 produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade à Antônio de Toro Zago na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data de requerimento da via 

administrativa (09/07/2013), nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para 

implantação do benefício: Número do CPF: 067.916.469-34 Nome da Mãe: 

Maria Zago. Nome do segurado: Antônio de Toro Zago. Endereço do 

segurado: Avenida Amazonas, nº 423, Setor Oeste, Bairro da Torre, 

Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade. DIB: 09/07/2013 

– data do requerimento administrativo. Renda mensal atual: Salário de 

benefício. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao 

requerente Antônio de Toro Zago, TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O perigo de 

difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778). Ademais, declaro extinto o presente processo, com resolução 

de 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”) 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. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Sem custas, na forma da lei. E, 

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). Diante da eventual preclusão 

da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º NCPC). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 30 de 

agosto de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001452-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. L. (EXEQUENTE)

J. V. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

manifestar acerca do teor da certidão ID. 11593868.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100848 Nr: 2761-38.2016.811.0009

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA JANGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY BRITES JUNIOR - 

OAB:18646, GERALDO HENRIQUE VICENTIN - OAB:MS/8794

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes, da parte dispositiva da 

sentença de fls. 53/53 verso a seguir transcrita: "Posto isso, e 

considerando que referido acordo fora homologado nesta data, com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC c/c o 924, inciso II, do mesmo codex, com resolução de mérito, 
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DECLARO EXTINTO o cumprimento de Sentença que Ana Paula Jangarelli 

move contra JL Locação de Máquinas Eirelle ME. Tendo em vista o acordo 

realizado entre as partes não ter sido pactuado quanto às custas judiciais, 

aplica-se o §2º, do artigo 90, do Código de Processo Civil/2015, ou seja, 

as eventuais custas serão divididas igualmente entre as partes. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Colíder/MT, 13 de abril de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46448 Nr: 261-77.2008.811.0009

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Finasa S/A, em 

desfavor de Davi Luiz dos Santos, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as 

custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Colíder, 31 de janeiro 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83800 Nr: 1163-54.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOBERGUE APARECIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) ds parte, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 

132/138, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85887 Nr: 3280-18.2013.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R . ROCHA SILVA SUPERMERCADO-ME., 

VANUZIA RITA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte 

dispositiva da sentença de fls. 86/86 verso a seguir transcrita: "Em 

consequência, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação proposta por Martins & Bruchmam Martins Ltda. – Atacado 

Machado, em desfavor de V. R. Rocha Silva Supermercado-ME, Vanuzia 

Rita Rocha Silva, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil. Custas e despesas processuais pelo requerente, uma vez que tal 

matéria não foi objeto do acordo e não houve a triangularização 

processual nestes autos. Após, decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 07 de março de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87426 Nr: 829-83.2014.811.0009

 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: JOCELI VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO a juntada de instrumento de substabelecimento 

apresentada pelo advogado da parte autora. 2) Trata-se de Ação de 

Despejo no qual o requerente pretende tão somente desocupação do 

imóvel descrito na inicial. Com a inicial juntou os documentos de fls. 11-16. 

Às fls. 21-25 foi deferida a liminar pretendida e determinada a citação do 

requerido. Após à fl. 27 o requerido foi devidamente citado e não ofereceu 

contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia e designada 

audiência de instrução. É o relato do necessário. Decido. Diante da 

informação de que o requerido desocupou voluntariamente o imóvel, tenho 

que houve a perca superveniente do interesse no prosseguimento do 

feito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Condeno, ainda, a parte autora as 

custas processuais Todavia, suspende-se a execução de tais parcelas 

em litigando a parte autora com apoio da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Saem os presentes intimados. Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100848 Nr: 2761-38.2016.811.0009

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA JANGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY BRITES JUNIOR - 

OAB:18646, GERALDO HENRIQUE VICENTIN - OAB:MS/8794

 Autos nº: 2761-38.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100848.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ana Paula Jangarelli 

em face de JL Locação de Máquinas Eirelle ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora juntou às fls. 49-52 cópia de acordo 

formulado nos autos sob n. 3099-12.2016.811.0009 – Cód. 101292. Ao 

final, pugnou pela homologação do acordo.

 Os autos vieram conclusos.

 É o breve relatório.

Como se vê às fls. 49-52 as partes transigiram quanto ao mérito da ação, 

de modo que a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 

487, III, “b” do CPC.

 Posto isso, e considerando que referido acordo fora homologado nesta 

data, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC c/c o 924, inciso II, do mesmo codex, com resolução de mérito, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de Sentença que Ana Paula Jangarelli 

move contra JL Locação de Máquinas Eirelle ME.

Tendo em vista o acordo realizado entre as partes não ter sido pactuado 

quanto às custas judiciais, aplica-se o §2º, do artigo 90, do Código de 

Processo Civil/2015, ou seja, as eventuais custas serão divididas 

igualmente entre as partes.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de abril de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33501 Nr: 1071-57.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DE GODOY LISKOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.Destarte, DEFIRO o pedido 

(fl. 140-141) de levantamento dos valores depositados nas Contas nº 

2800127276376 e nº 1600127276295, ambas da Agência nº 4200, Banco 

do Brasil S.A, devendo a Secretaria de Vara expedir os respectivos 

alvarás, conforme requerido pelo exequente. EXPEÇAM-SE os 

competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da 

CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de janeiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33503 Nr: 1073-27.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON VELTEN PEDRO, SEBASTIÃO LUIZ PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 [...].Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 201-202) de levantamento dos 

valores depositados nas Contas nº 5000127276336 e nº 1200127276109, 

ambas da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A, devendo a Secretaria de 

Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo exequente. 

EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de janeiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47520 Nr: 1316-63.2008.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO TAUFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Intimação das partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 

dias, de conformidade com Despacho de fls. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49962 Nr: 690-10.2009.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO TAUFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Intimação das partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 

dias, de conformidade com Despacho de fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53873 Nr: 1310-85.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE ALEXANDRINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1310-85.2010.811.0009.Código nº: 53873.Vistos etc.Trata-se 

de Execução de Sentença proposta por Judite Alexandrina da Silva contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Entre um ato e outro, às fls. 

160-161, aportaram aos autos, ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito da parte exequente e aos honorários sucumbenciais. Em 

seguida, à fl. 162, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

indicados nos ofício, indicando, inclusive, qual a conta bancária a serem 

depositados.É o relato do necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme fls. 160-161, a extinção do 

feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 162) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 3800127255793 e nº 3800127257308, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A, devendo a Secretaria de Vara 

expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo exequente. 

EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de janeiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89226 Nr: 2276-09.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF, AGM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14710-OAB/MT, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, 

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº: 2276-09.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89226.

Vistos, etc.

1 - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, valendo o silêncio pela inexistência.

2 - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos, para deliberações pertinentes.

Às providências.

 Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90762 Nr: 3576-06.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELE LOPES DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de salário-maternidade, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a pagar à Autora, Marcilene Lopes da Silva Castro, 

em prestação única, as 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas do 

salário-maternidade, cada uma no valor mensal de 01 (um) salário mínimo 

vigente na data do parto, nos termos do art. 71, da Lei n. 8.213/91, 

devidamente acrescidas de juros e correção monetária. (...)Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC/2015.3 - 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.4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.5 - 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).6 - Sem custas(....) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 

31 de janeiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 2292-89.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Pensão por Morte 

formulado por Olma Maria Rodrigues contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do 

art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da 

lei.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P.R.I.C.Publique-se. Registre-. 

Intimem-se.Colíder, 31 de janeiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 109210 Nr: 3959-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDSON FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Diante do exposto, ante a tempestividade dos embargos, RECEBO-OS 

SEM O EFEITO SUSPENSIVO, devendo a execução prosseguir em seus 

ulteriores termos, vez que o embargante não se desincumbiu de 

demonstrar que o prosseguimento da execução é manifestamente 

suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, o que 

este Juízo não consegue visualizar, pelo menos no início da demanda, da 

forma como foram expostos os fatos.Salienta-se, que a suspensividade 

ou mesmo a sua cassação pode ser declarada em qualquer momento 

processual, bastando os autos apontarem os requisitos ensejadores.3 - 

Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, CITE-SE o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.4 - Após, venham os autos conclusos para verificar se é 

o caso de julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Colíder. 30 de janeiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95857 Nr: 3211-15.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BEATRIZ ROCHA MARINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3211-15.2015.811.0009

Código Apolo nº: 95857

Vistos, etc.

Josiane Beatriz Rocha Marinelli ajuizou ação de dissolução de sociedade 

de fato c/c guarda e visitação com pedido de liminar em face de Wellinton 

Carvalho Alves, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11-14.

Entre um ato e outro, realizada audiência de conciliação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Colíder, as partes 

informaram ter reatado o relacionamento e, por fim, pugnaram pela 

extinção do feito (fl. 25).

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Josiane Beatriz Rocha Marinelli, contra Wellinton Carvalho Alves, SEM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81110 Nr: 2154-64.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE RIBEIRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Portanto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para 

CONDENAR a parte requerida a pagar ao a importância de em R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização pelos danos morais a requerente, 

devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta 

data.No mais, CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, 

atendendo aos critérios do art. 85, do CPC/2015, fixo em 20% sobre o 

valor da condenação.Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 31 de janeiro de 2017.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49143 Nr: 2939-65.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILME SERENCOVICK FERNANDES

 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: Rodrigo Ribeiro D`Aqui - 

OAB:Procurador

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para querendo, no prazo legal 

manifeste-se sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 1096-31.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA ANGELINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo legal 

manifeste-se sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80977 Nr: 2018-67.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLISSIMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida, por seus Advogados/Procurador(es), 

Drs., Fagner da Silva Botof e Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor da condenação em custas 

processuais, sendo: o valor de R$ 221,96 (duzentos e vinte e um reaiss e 

noventa e seis centavos) de taxa judiciária; o valor de R$ 376, 85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas 

processuais, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de ato Grosso, endereço www.t jmt. jus.br , 

Serviços->Guias->Custas eM Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155); comprovando nos autos. Ficando advertido que uma 

vez transcorrido o referido prazo, sem o devido pagamento e 

comprovação, serão tomadas as providências cabíveis, encaminhando-se 

a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- 

DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e 

PROTESTO, nos termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções 

Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ; bem como 

recolher o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) de diligência do senhor Oficial 

de Justiça, através da emissão de guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de ato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 526-64.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 526-64.2017.811.0009 – Código nº. 103910DecisãoVistos, 

etc.Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for 

manifestamente inepta;II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; ouIII - faltar justa causa para o exercício da 

ação penal.No presente caso que se descortina, entendo que a peça 

ministerial não se enquadra nas hipóteses descritas acima de modo a 

ensejar sua rejeição. Isso porque, verifica-se da peça incoativa, ainda que 

de forma sucinta, a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e 

circunstâncias, permitindo, inclusive, ao réu o conhecimento de toda a 

dinâmica do que está sendo acusado de modo que possa exercer a ampla 

defesa, além da sua qualificação e o tipo penal ao qual é dado por incurso 

e rol de testemunhas, atendendo assim ao disposto no artigo 41 do 

CPP.Outrossim, no que tange aos argumentos defensivos de que a arma 

de fogo mostrou-se ineficiente para disparo, refuta-se tal arguição, haja 

vista que o laudo pericial definitivo de fls. 69/71, atestou a sua 

eficiência.Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo de que a denúncia é 

inepta.Já em relação aos demais argumentos lançados pela defesa na 

resposta acusação, demandam análise aprofundada o que entendo não 

ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.Posto isso, não se evidencia qualquer 

das hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo: 

1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018, às 

15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu; 2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE eventuais policias militares e 
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Civis arrolados como testemunhas;3)INTIME-SE o acusado, para que 

compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado; 

4)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.Às 

p r o v i d ê n c i a s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e d i n d o - s e  o 

necessárioColíder/MT, 31 de janeiro de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95391 Nr: 2875-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 2875-11.2015.811.0009 – Código nº. 95391DecisãoVistos, 

etc.Apresentada resposta acusação pela defesa do réu Pedro Victhor 

Meneses Prette, foi suscitada preliminar de que a denúncia seria inepta, 

porquanto, segundo a defesa, não expôs o fato criminoso com toda 

circunstâncias. Demais disso, pugnou pela absolvição sumária.Pois 

bem.Dispõe o artigo 395, do CPP que:Art. 395. A denúncia ou queixa será 

rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ouIII - faltar justa 

causa para o exercício da ação penal.No presente caso que se 

descortina, entendo que a peça ministerial não se enquadra nas hipóteses 

descritas no preceito normativo acima de modo a ensejar sua rejeição. 

Isso porque, verifica-se da peça incoativa, ainda que de forma sucinta, a 

exposição do fato delituoso em toda a sua essência e circunstâncias, 

permitindo, inclusive, ao réu o conhecimento de toda a dinâmica do que 

está sendo acusado de modo que possa exercer a ampla defesa, além da 

sua qualificação e o tipo penal ao qual é dado por incurso e rol de 

testemunhas, atendendo assim ao disposto no artigo 41 do CPP.Portanto, 

INDEFIRO o pleito defensivo de que a denúncia é inepta.Outrossim, os 

demais argumentos lançados pela defesa do réu em sua resposta 

acusação demandam análise aprofundada o que entendo não ser o 

momento processual adequado para sua verificação, vez que estar-se-ia 

antecipando o mérito.Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses 

de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo: 1)DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 16 de maio de 2018, às 17h30min., para proceder a 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o interrogatório do 

réu;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1074-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1074-94.2014.811.0009 – Código nº. 87731

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor da acusada, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de maio de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório da ré;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

os policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE a acusada, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogada;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 31 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 1834-43.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos nº. 1834-43.2014.811.0009 – Código nº. 88658

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, anoto que, os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação demandam análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não foi arguido qualquer preliminar que influencie no 

recebimento da denúncia e/ou apresentado documentos, de modo que não 

se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, 

assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de março de 2018, às 

17h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 631-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CARVALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MILANI - 

OAB:20760-0, MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 Autos nº. 631-41.2017.811.0009 – Código nº. 104042

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, anoto que, os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação demanda análise aprofundada o que entendo não 

ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018, às 

14h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI BENJAMIN BORTOLON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001616-90.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: NERI 

BENJAMIN BORTOLON . Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça com Diligência Negativa de id- 11579554, para apresentar o novo 

endereço da parte promovente, para fins de citação/intimação. Colíder, 02 

de fevereiro de 2018 Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HEITOR TEODORO TEIXEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

1000675-43.2017.8.11.0009 REQUERENTE: FERNANDO HEITOR TEODORO 

TEIXEIRA DE RESENDE REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

correição. Cite-se a parte requerida por mandado para apresentar a 

defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, consignando-se 

no mandado que se não for contestada a ação presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos dos 

arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. Dispensada a audiência de 

conciliação, visto que o Estado de Mato Grosso já se posicionou 

expressamente, por ofício, pelo não comparecimento ao ato. Dicção do 

enunciado n.° 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 07 de 

novembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-31.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DURCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010353-31.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: DAVID DURCO EXECUTADO: 

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA Vistos em correição. Ultrapassado 

o lapso da suspensão, expeça-se o competente Alvará Judicial, e, desde 

logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada pela parte 

requerente. Após, intime-se a parte exequente para manifestar o que for 

de seu interesse. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 11 de dezembro 

de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-31.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DURCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010353-31.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: DAVID DURCO EXECUTADO: 

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA Vistos em correição. Ultrapassado 

o lapso da suspensão, expeça-se o competente Alvará Judicial, e, desde 

logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada pela parte 

requerente. Após, intime-se a parte exequente para manifestar o que for 

de seu interesse. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 11 de dezembro 

de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIZA DE LIMA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010344-35.2016.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA ELIZA 

DE LIMA DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa do(a) advogado(a), 

para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, R$122,67 (cento e vinte 

e dois reais e sessenta e sete centavos) a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, sob pena de 

penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem como, se a parte executada 

resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo 

em conformidade com a r. decisão Id. 11098562 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIZA DE LIMA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (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 COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010344-35.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIA ELIZA DE LIMA 

DOMINGOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos arts. 513 

e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 
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não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor 

reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-23.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCELEI PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010306-23.2016.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: DIRCELEI PIRES 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do(a) advogado(a), para pagar em 

15 (quinze) dias o valor reclamado, R$3.851,13 (Três mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e treze centavos) a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, sob pena de 

penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem como, se a parte executada 

resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo 

em conformidade com a r. decisão Id. 11100363. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-23.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCELEI PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010306-23.2016.8.11.0009 REQUERENTE: DIRCELEI PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. O cumprimento da 

sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado, sob pena de penhora on-line pelo sistema BacenJud. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1.º, do 

aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar a execução 

deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o processo 

concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os 

efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLAOR BONFIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

MATRIZ ASSESSORIA DE COBRANÇA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000348-98.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: OLAOR BONFIM 

GOMES Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A., CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A., MATRIZ ASSESSORIA DE COBRANÇA . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da decisão/despacho judicial de id-10151305. Bem como, da certidão 

de id- 11588658, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 01 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-17.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010093-17.2016.8.11.0009 REQUERENTE: LUZINETE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-17.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010093-17.2016.8.11.0009 REQUERENTE: LUZINETE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000495-61.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JORGE LUIZ 

MELLO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10174168. Colíder, 1 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000495-61.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JORGE LUIZ 

MELLO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10174168. Colíder, 1 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000489-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

JOSE SOARES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000489-20.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: JOSE SOARES DE LIMA, MARIA 

DE FATIMA SILVA DE LIMA EXECUTADO: ANTONIO VIANA Vistos em 

correição. Defiro o pedido derradeiro. Desnecessário o recolhimento da 

guia de desarquivamento, em razão de ser a parte requerida beneficiária 

da justiça gratuita. Façam conclusos para sentença de homologação de 

acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-06.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO CAVERSAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010096-06.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: DALTRO CAVERSAN Vistos em correição. Embora 

homologado o acordo estabelecido entre as partes, a multa ali arbitrada é 

demasiadamente alta, o que torna infactível o recebimento de mais de meio 

milhão de reais por uma obra que não custou 10% disso. Mesmo porque, a 

parte executada é detentor de poucas rendas. Logo, intime-se o 

exequente para manifestar o que for de seu interesse, em 10 dias, 

apresentando um valor justo, para que o requerido consiga indenizá-lo da 

obra não executada. Intime-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000770-10.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000770-10.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: ADMAR AGOSTINI MANICA 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO Vistos em correição. O 

cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos arts. 513 e 

516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor 

reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28385 Nr: 611-41.2003.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDC, JDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 Certifico que passo a intimar o i. procurador da parte Autora, DR. 

ROGÉRIO LAVEZZO, para tomar ciência da r. decisao de fls. 236, bem 

como manifestar-se acerca dos documentos de fls. 237/249, devendo 

comparecer nesta secretaria para pegar vistas dos autos. O referido é 

verdade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ANCIUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. 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. Nova Canaã do Norte, 

1º de fevereiro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERNANDES CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEVIX CONSTRUCOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000462-37.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: JOELMA FERNANDES 

CALZOLARI. EXECUTADA: ENGEVIX CONSTRUCOES S/A. Vistos. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que, após um ato e outro, 

a exequente peticionou nos id. 11282571 informando que a executada 

quitou o débito discutido nos autos, requerendo a extinção do feito. Eis o 

resumo do necessário, até mesmo porque é dispensada a apresentação 

de relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. Como se vê dos autos, a parte exequente informou 

o recebimento do valor discutido nos autos, requerendo a extinção do 

feito, conforme petição de id. 11282571. Diante disso, considerando a 

satisfação integral do valor cobrado nos autos, JULGO EXTINTA a 

presente execução nos termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 31 de janeiro de 

2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. 

Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre 

os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga 

no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Colíder-MT, 31 de janeiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000759-78.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MONTIEL PONTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000759-78.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: ANGELINA MONTIEL 

PONTES. EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. Processo em 
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fase de cumprimento de sentença em que, após um ato e outro, a parte 

exequente informou no id. n.º 10945010 que o executado cumpriu com a 

condenação imposta na sentença, pugnando pela extinção do processo. 

Eis o resumo do necessário, até mesmo porque é dispensada a 

apresentação de relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. Como se vê dos autos, houve total 

satisfação da pretensão pela parte exequente, a qual informou que o 

executado cumpriu com a determinação judicial (id. 10945010). Diante 

disso, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 924, 

inciso II, combinado com o art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 31 de janeiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte 

integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

Preclusas as vias recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Colíder-MT, 31 de janeiro de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010245-02.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE COLIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010245-02.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: ROSELI APARECIDA 

DA SILVA. EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. Processo 

em fase de cumprimento de sentença em que, após um ato e outro, a parte 

exequente informou no id. n.º 10765772 que o executado cumpriu com a 

obrigação imposta nos autos, pugnando pela extinção do processo. Eis o 

resumo do necessário, até mesmo porque é dispensada a apresentação 

de relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. Como se vê dos autos, houve total satisfação da 

pretensão da parte exequente, a qual informou que passou pelo 

procedimento cirúrgico (id. 10765772). Diante disso, JULGO EXTINTA a 

presente execução nos termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem 

incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 31 de janeiro de 

2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. 

Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre 

os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga 

no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Preclusas as vias 

recursais, se nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Colíder-MT, 31 de janeiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa 

Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 05/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 02/2018, que NOMEAR a Sta. 

ANA PAULA SOARES DE SOUZA, brasileira, matrícula nº 26398, 

portadora do RG n.º 2413698-0 SSP/MT, CPF n° 043.926.651-35 , para o 

exercício da função comissionada de Assessora de Gabinete II, do 

Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Comodoro – MT.

 RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº. 02/2018, de 09 de janeiro de 2018, 

sendo que onde se lê: a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício., Lêia-se, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício., 

que será assinada e editada a partir da publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112169 Nr: 6224-37.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joedson Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107879 Nr: 4417-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta pelo infante JOÃO MIGUEL 

SOARES DINIZ (representado pela genitora ANDRÉIA VITÓRIO DINIZ), em 

desfavor do genitor GEOVANE SOARES LEMOS, por meio do qual deduz 

pretensão em juízo consistente no pagamento de pensão alimentícia pelo 

seu pai, conforme fatos e fundamentos expedidos na petição inicial.

Importante ressaltar que o Ministério Público manifestou pela homologação 
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do acordo (fls. 52) e que o estudo social de fls. 49 foi favorável.

 Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes (fls. 33 a 36), sendo que suas cláusulas e 

condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 31 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71325 Nr: 3618-41.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada (Ferreira e Sampaio Ltda) 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, 

sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo montante. 

CERTIFICO também que neste momento realizo a mudança de classe 

processual.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89057 Nr: 1874-40.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DA CRUZ MAGALHÃES 

CORREA, Filiação: Jacildo Benedito da Cruz e Sirlei Aparecida da Cruz, 

data de nascimento: 17/05/1992, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas protetivas em 

favor da vítima foram deferidas.Decido.Em face do exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas. Com a vida dos autos principais, determino os traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 31 de janeiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110662 Nr: 5570-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, NINO OSORIO ROLIM MACHADO, 

IVETE QUIRINO MACHADO, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o embargante para se manifestar em 

relação à impugnação apresentada pelos embargados (ref: 19), em 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115938 Nr: 306-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RITA SIGNOR, AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento 

que demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(CPC §2º do art. 99 e art. 290). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76137 Nr: 1614-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI TOMÉ, ASSIS 

FILIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86278 Nr: 955-51.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edervan Jose Teixeira, SUELI MARIA DE FREITAS, 

GUSTAVITO DE FREITAS TEIXEIRA, LEONARDO DE FREITAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVITO DE FREITAS 

TEIXEIRA - OAB:, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22.017/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação constante na ref. 54.

Intimem-se pessoalmente os herdeiros que ainda não se habilitaram nos 

autos a fim de que promovam sua habilitação caso desejarem:

a) Rosimere Lina Teixeira, portadora do RG nº 29.606.752-0 e inscrita no 

CPF sob o nº 180.177.968-62, Rua Manoel Bandeira, nº 327, Bairro Nova 
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Ilha, em Ilha Solteira/SP, CEP: 15.385-000;

b) Roselene Maria Teixeira, portadora do RG nº 30.167.240-4 e inscrita no 

CPF sob o nº 320.598.548-65, Rua Manoel Bandeira, nº 327, Bairro Nova 

Ilha, em Ilha Solteira/SP, CEP: 15.385-000;

c) Robson Janio Teixeira, portador do RG nº 52.752.395-1, inscrito no CPF 

sob o nº 387.239.268-99, Rua Manoel Bandeira, nº 327, Bairro Nova Ilha, 

em Ilha Solteira/SP, CEP: 15.385-000;

Cumpra-se, expedino o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93725 Nr: 3717-40.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DA LUZ TECHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NADIR DA LUZ TECHIO, Cpf: 

45270830906, Rg: 2144275, Filiação: Izaltina da Luz Techio e Luiz Techio, 

data de nascimento: 17/09/1958, brasileiro(a), natural de Arvorezinha-RS, 

solteiro(a), Telefone 65 99954 3890. 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 réu foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 15 da Lei n° 7.802/89 c.c art. 53, § 5° ambos do decreto n° 4.074/02, 

em virtude de no dia 15 de junho de 2016, na Fazenda Princesa do Campo, 

Zona Rural, na cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de 

Comodoro/MT, o denunciando deu destinação a embalagens vazias de 

agrotóxicos, em descumprimento às exigências estabelecidas na 

legislação pertinente, conforme fotografias de fls. 28/41 e demais 

documentos juntados aos autos.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 31 de janeiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99833 Nr: 783-75.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a autora para manifestação quanto ao 

que fora requestado pelo réu, em relação ao pedido de desistência da 

ação, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110767 Nr: 5619-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLBDS, FSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do MPE para determinar a expedição de nova carta 

precatória para citação do pai registral ROBISON LUÍS BORGES DA SILVA 

na comarca de Nova Brasilândia/RO. Determino que tal precatória seja 

acompanhada do termo de acordo de fls. 33/34.

Determino ainda a realização de estudo psicológico com a infante LAURA 

SOFIA SOARES BORGES a fim de que seja verificado se ela possui 

vinculo afetivo com o pai registral ROBISON LUÍS BORGES DA SILVA.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 31 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112310 Nr: 6306-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA APARECIDA BUENO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 68 (movimentação de referencia 28) 

solicito que a parte autora aponte nos autos em qual página/movimentação 

se encontra a restrição realizada no sistema BACENJUD.

P. I.

 Comodoro/MT, 31 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113001 Nr: 6528-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça 

recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de concedo a 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor da acusada ANTONIO FELIPE PINTO, já 

qualificada nos autos, mediante as seguintes condições:a) deverá o réu 

comparecer a todos os atos do processo;b) no caso de mudança de 

endereço, deverá comunicar a este Juízo;c) não se ausentar da comarca 

em que reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização 

judicial;Fica advertido o acusado de que o não cumprimento das condições 

acima especificadas, importará na revogação do benefício 

concedido.SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do requerente salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 

2 – Por fim, aguarde-se a realização da audiência já designada.3 – Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114660 Nr: 7245-48.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTIVA LEITE SILVA MOTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78021 Nr: 2390-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Dona Yvone Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER 

DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 Determino a remessa dos autos ao Estado de Mato Grosso para que no 

prazo de 30 dias se manifeste se possui interesse na presente ação de 

usucapição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76355 Nr: 1718-86.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102606 Nr: 2086-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARELLI IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de terceiros em que a parte autora não cumpriu a 

determinação judicial de fls. 72, proferida em 04/10/2017.

 Decido.

 Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligencias determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 856-96.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAVLAK ZUCATTO, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte executada para que, junte nos autos os dados 

bancários (CNPJ/CPF, nº da conta, agência, nº do banco) para que seja 

expedido o alvará de liberação dos valores penhorados a maior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88354 Nr: 1621-52.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A, SIGMA AUTO, BRASIL VEÍCULOS CIA. 

DE SEGUROS BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15155/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 P. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100318 Nr: 1020-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS(FoFdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIS DOS SANTOS (ALCUNHA: 

FAROL OU FILHO DA TANGO). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que e DEFERIU os alimentos provisórios.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 30% do salário mínimo, a partir da 

citação

Conta Corrente: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116144 Nr: 391-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG, TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CENILTO CARLOS DA SILVA - 

OAB:27287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, acostando o recolhimento das custas 
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processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 784-60.2017.811.0046

 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: PAULINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALCIONE SALES COSTA, JOANA 

APARECIDA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116298 Nr: 448-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos fundada em acordo extrajudicial 

homologado por este juízo, em que a parte exequente alega que o 

executado não cumpriu com as obrigações assumidas.

 Processe-se o presente, nos termos do artigo 531 do CPC .

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

Cite-se o executado para pagar o valor do alimento pleiteado referente aos 

meses em atraso, devidamente corrigida, no prazo de 03 (três) dias, bem 

como as que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, nos termos do 

art. 911 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação 

processual.

Intime-se a exequente para que informe a agencia e número da conta para 

que seja analisado o pedido de desconto na folha de pagamento do 

executado.

Cientifique-se o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101575 Nr: 1667-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido de buscas no infojud e infoseg vez que tal 

solicitação já foi apreciada e inclusive agravada pelo requerente.

Em relação à aplicação do § 9º do artigo 3º do decreto lei 911/69, tenho 

que tal pedido pressupõe a decretação da busca e apreensão do veículo 

pelo juízo, ocorre que no caso em tela isso não ocorreu até o presente 

momento simplesmente por que a parte requerida sequer foi constituída em 

mora, assim sendo indefiro tal pedido.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Designo a perícia para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15:40 

horas.INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), para 

ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Com a 

juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos:(01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 6968-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar de oficiar aos órgãos solicitados, afinal tal dever cabe à 

parte interessada e não ao poder judiciário, ainda mais em se tratando de 

direito disponível.

Aliás a ausência de buscas administrativas pela parte comprova na 

verdade seu desinteresse nos autos.

Verifico que nos autos a parte não realizou pedido ao DETRAN, nem ao 

SERASA e nem a outro banco de dados que ela poderia ter consultado.

Penso que a atuação do Poder Judiciária é supletiva, ou seja, caso a parte 

prove que realizou diligências e nada encontrou poderá solicitar ao PJ que 

realize tais buscas.

Assim sendo, indefiro o pedido da parte autora.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 6670-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Designo a perícia para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16:00 

horas.INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), para 

ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 
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contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Com a 

juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos:(01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?(03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115159 Nr: 7453-32.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte autora faz jus ao 

benefício solicitado.

 Designo o dia 20 de abril de 2018, às 13:30 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, 

as partes poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intime-se a parte autora pessoalmente e seu advogado via DJE.

 Intime-se o INSS por remessa dos autos.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70706 Nr: 3355-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, MAURICIO AUDE - OAB:4.667/MT, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte executada juntou nos 

autos a guia de pagamento da condenação e a parte exequente requereu 

sua liberação.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente (fls. 632).

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro, 1 de fevereiro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1045-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para se manifestar no feito 

quanto ao cumprimento da obrigação, em 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98119 Nr: 9-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIELLE MALAQUIAS MARIANO, Cpf: 

03954531194, Rg: 22400982, Filiação: Geralda Josefina Malaquias e 

Geraldo Ozorio Malaquias, data de nascimento: 15/03/1991, brasileiro(a), 

natural de Araputanga-MT, convivente, Telefone 65 9 92522296 e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO DE ASSIS 

MONTEIRO ROCHA, Cpf: 84566337391, Rg: 2016242, Filiação: Maria 

Valdenora Monteira Rocha e Luiz Almiro da Rocha, data de nascimento: 

10/03/1976, natural de Canto do Buriti-PI, solteiro(a), tratorista, Telefone 65 

9 9634-9779. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição.Trata-se de pedido de providências 

solicitado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em 

favor da vítima, que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas 

protetivas em favor da vítima foram deferidas em 02/01/2017.O MP foi 

cientificado.Decido.As medidas protetivas já foram deferidas nos 

presentes autos.Tenho que a medida protetiva é acautelatória, e existe 

para proteger a mulher que é vitima de violência de gênero, sendo que 

resta temerário eventual derrogação das medidas outrora deferidas em 

favor da suposta vítima.Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação, tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. 

Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou 

seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Ciência ao MP.Cumpra-se. Comodoro/MT, 23 de 

fevereiro de 2017.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 01 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 5037-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUCINO JOÃO DE OLIVEIRA, Cpf: 

16300637204, Rg: 203239, Filiação: Maria Campos de Oliveira e Antonio 

João de Oliveira, data de nascimento: 11/06/1960, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), carpinteiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas protetivas em 

favor da vítima foram deferidas.Decido.Em face do exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas. Com a vida dos autos principais, determino os traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 01 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116166 Nr: 395-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DUARTE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LÍRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROXANE FERRETO LORENZON - 

OAB:4311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) com 

relação ao processo de execução que deverá ser apensada.

2) Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do NCPC.

3) Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se 

o Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

4) Indefiro a suspensão do feito executivo, vez que o embargante não 

provou o prejuízo que sofrerá no caso dos autos, vez que o simples 

prosseguimento da execução por si só não constitui ato de difícil 

reparação.

 5) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

6) Apense-se este feito ao processo executivo.

7) P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 327-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, HUGO 

HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 Vistos. HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, 

qualificada nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a 

sentença de fls. 44, alegando que houve contradição, omissão e 

obscuridade na referida decisão. Decido. Conheço do recurso, eis que 

adequado e tempestivo. No mérito, entretanto, nego provimento ao 

recurso, uma vez que não há que se falar em contradição, omissão e 

obscuridade, tendo em vista que a sentença extinguiu o processo, ante a 

ausência de recolhimento das custas. Não bastasse isso, verifico que a 

matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de 

recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Vistos.

Conheço dos embargos, porém nego provimento.

Infelizmente a contagem de páginas que se exibe ao magistrado não é a 

contagem de páginas que aparece para os advogados, infelizmente o 

sistema gera documentos com paginação diferentes.

Porém a fim de deixar claro o que deve ser mantido e o que deve ser 

desentranhado, esclareço que o documento de referência 52 deve ser 

mantido, devendo ser desentranhado os documentos que se encontram 

na referência 43 e 48.

Aguarde-se a realização da audiência.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1933 Nr: 8-90.1999.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. E. DE ALMEIDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

585,98 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 108/113. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 585,98 (Quinhentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79649 Nr: 3030-97.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO LUIZ SEIFFERT - 

OAB:68981

 Vistos.

Indefiro o pedido de referência 76, afinal a parte apenas alega que não 

conseguiu buscar o endereço, porém não fez prova nos autos de que 

buscou tal endereço.

Não consta nos autos pedido de busca no DETRAN, ou no cartório de 

imóveis ou no SERASA, ou seja, não há nenhuma prova de que a parte 

autora tenha diligenciado o endereço da parte requerida.

Por óbvio que a obrigação de apresentar o endereço é da parte e não do 

poder judiciário. O poder judiciário age supletivamente após a parte provar 

nos autos que tentou, porém não obteve êxito.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92271 Nr: 3088-66.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Schons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA SCHONS - 

OAB:3900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

ANGELA SCHONS. 2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefício: 08/2016 – documento de fls. 20 

4.Renda mensal inicial: 100% do benefício.5.Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).Torno definitiva a antecipação de tutela já deferida 

anteriormente. .....P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.Por fim, 

determino que seja oficiado ao INSS determinando cumprimento total da 

decisão que deferiu a Tutela Antecipada, afinal tal decisão não limitou a 

data de cessação do beneficio. Comodoro, 1 de fevereiro de 2018.Marcelo 

Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105165 Nr: 3164-56.2017.811.0046

 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: KLDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM, PGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos etc.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

Decreto a revelia do requerido Darci Cortes Morais.

 Acolho o parecer do MPE para revogar o benefício da justiça gratuita que 

foi concedida à autora.

 Fixo como ponto controvertido decidir acerca da alteração registral.

 Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, autos ao MPE para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Verifico que a parte executada não foi intimada do cumprimento de 

sentença, bem como esta possui advogado constituído (fls. 53/54).

Assim, intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Após decurso do prazo para pagamento voluntário, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 1001-84.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS, DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 180 e determino a intimação dos executados, por 

meio do procurador constituído nos autos, para que proceda a entrega 

das chaves e retire os bens móveis do imóvel adjudicado , no prazo de 30 

dias.

Indefiro a solicitação de penhora on line, vez que a exequente não cumpriu 

o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62386 Nr: 464-49.2013.811.0046
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 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,79 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove cetanvos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 39v. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 427,12 (Quatrocentos e vinte e 

sete reais e doze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

128,67 (Cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 3449-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A, HACKMANN, COSTA E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois o exequente não 

informou qual veículo deve ser bloqueado.

Ora, o exequente não juntou o resultado das buscas realizadas no 

DETRAN e nem quais buscas realizou perante os cartórios de registros de 

imóveis a fim de encontrar bens da parte executada.

 Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências 

realizou para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

 A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I.

 Comodoro, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 327-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, HUGO 

HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 Certifico e dou que fé que, apesar de constar nos autos o advogado Dr. 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB/MT nº 6.129-B constituído 

pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de 

Declaração de ref. 18, este até a presente data não havia sido cadastrado 

no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23. 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que 

seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu 

nome. E para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 327-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, HUGO 

HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 Vistos. HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, 

qualificada nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a 

sentença de fls. 44, alegando que houve contradição, omissão e 

obscuridade na referida decisão. Decido. Conheço do recurso, eis que 

adequado e tempestivo. No mérito, entretanto, nego provimento ao 

recurso, uma vez que não há que se falar em contradição, omissão e 

obscuridade, tendo em vista que a sentença extinguiu o processo, ante a 

ausência de recolhimento das custas. Não bastasse isso, verifico que a 

matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de 

recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida. Não cabe em sede de embargos de declaração, ainda que se 

fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte 

não concorda. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653270 / 

RS ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Relator(a) Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data 

do Julgamento 24/05/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 01.07.2005 p. 605 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados. “Não pode ser 

conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende 

substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são 

apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 

15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não 

conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895). “Os embargos de declaração 

não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270). Desta 

forma, caso a parte entenda que não foi analisado alguma questão que 

alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve lançar mãos de outros 

meios processuais para tentar corrigir o vício apontado na sentença. O 

que se percebe, é que o embargante pretende que seja reapreciada a 

questão e consequentemente proferida nova decisão, o que não se 

permite por meio de embargos de declaração. A jurisprudência não admite 

a correção erros por meio de embargos de declaração. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA CORREÇÃO DE 

ERROR IN JUDICANDO. RECURSO ESPECIAL QUE SEQUER ULTRAPASSA 

O CONHECIMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. 1. 

Verificando que o acórdão embargado expressamente se manifestou 

sobre a questão apontada como omitida, evidencia-se a pretensão dos 

Embargantes de reformar o julgado, a qual não se coaduna com o objetivo 

da presente via dos embargos de declaração de sanar contradição, 

omissão ou obscuridade por ventura existente, não se prestando, 

portanto, para correção de eventual error in judicando. Precedente do STJ. 

2. Não tendo a decisão que examinou o recurso especial sequer 
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ultrapassado a barreira do conhecimento, em face da incidência da 

Súmula n.º 07/STJ, mostra-se descabida a alegação de existência de 

omissão na decisão ora embargada. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1139421 RS 2009/0088631-8, 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2010). Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. 

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3630-21.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE RPP LTDA ME, Antônio Jaques 

Nunes Cavalcante, RONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora alega que suas buscas pelo endereço do requerido 

resultaram infrutíferas, porém não faz prova nos autos de quais buscas 

realizou.

Oras, não basta alegar, deve ser provado nos autos o que foi feito.

Assim, tendo em vista que a parte não provou o alegado, indefiro o pedido 

de buscas nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SIEL, BACENJUD e 

RENAJUD.

O Poder Judiciário tem atuação supletiva na localização de endereços 

ainda mais considerando que os autos tratam de direito disponível.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113047 Nr: 6541-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Denunciado: CELIO PAULA LEANDRO Autor: O MINISTERIO PÚBLICO DO 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O N ú m e r o  ú n i c o : 

6541-35.2017.811.0046Código: 113047Vistos.1 – Tendo em vista que não 

é caso de absolvição sumária, pois a defesa preferiu se manifestar de 

forma ampla de maneira que a tese defensiva necessita da produção de 

provas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 14h00min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a 

vítima, se for o caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do 

Código de Processo Penal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65524 Nr: 3700-09.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMF, NMF, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COMODORO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3700-09.2013.811.0046 – Cód. 65524

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CAMILA MACHADO FERREIRA e NATHALY 

MACHADO FERREIRA e ANA PAULA MACHADO

PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Augusto César Ferreira, Cpf: 

86576046120, Rg: 1252876 SSP MT Filiação: Francisco de Assis Ferreira 

de Lima e Maria Aparecida Plácida Ferreira, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor, Endereço: Av Rotari Internacional S/n, 

Cidade: Sapezal-MT,

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 619,45 

(Seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), no prazo de 

05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 411,82 (Quatrocentos e onze 

reais e oitenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

207,63 (Duzentos e sete reais e sessenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT..

 Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário., digitei.

 Comodoro - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 3629-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILINO LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Valho-me dos fundamentos jurídicos apresentados pelo MPE em seu 

parecer de referência 128 para fins de indeferir o pedido constante na 

referência 123.

Deve a gestora judicial informar à gestora geral acerca dos referidos 

valores a fim de que sejam transferidos para a União.

 Se em 10 dias, mais nada for solicitado, autos ao arquivo.

 P. I.

 Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113597 Nr: 6796-90.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS FUCK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 

OAB:2681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 
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SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114571 Nr: 7220-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA, 

NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO, 

ADELSON APARECIDO MACHADO, MARCIEL LOPES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Aportou neste juízo ofício informando cumprimento de mandado de prisão 

expedido em desfavor de Ezequiel Ananias Pinheiro sendo que esta 

audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do 

cumprimento do mandado, se respeitadas às garantias constitucionais e 

assegurados os direitos do preso.

 Autos ao MPE para que se manifeste acerca do pedido de revogação da 

prisão preventiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1781 Nr: 68-97.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA PAVLAK ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8348 Nr: 134-38.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI SOUZA LUCARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do 

débito remanescente no valor de R$ 15.303,98, indicado à fl. 328 dos 

autos do processo em epígrafe, ou ainda, indique bens passíveis de 

penhora; conforme Decisão Judicial exarada na fl.: 330 dos respectivos 

autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2809-27.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRAREAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE HORTIGRNAJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11383/PR, LILIANE GRUHN - OAB:20217/PR, RDORIGO ALBERTO 

CRIPPA - OAB:, SILVANO GHISI - OAB:40970/PR

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112339 Nr: 6314-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN 

DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME O 

PREÇO FIXADO PELA PORTARIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A 

LOCALIDADE DO BEM A SER PENHORADO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100512 Nr: 1138-85.2017.811.0046

 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: GNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Considerando a ausência Defensor Público nesta Comarca, nomeio a 

advogada Thaiane Blanch Benites como defensora dativa da parte 

requerida, devendo a mesma ser intimada para manifestação.

Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100512 Nr: 1138-85.2017.811.0046

 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: GNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Cód. 100512

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por GILSON NICOLAU 

ZILLES em face de MARY VITÓRIA DA SILVA ZILLES e GUSTAVO DA 

SILVA ZILLLES neste ato representados por sua genitora ERCIONE 

AMORIM DA SILVA todos devidamente qualificados.

É o breve relato.

1) CERTIFIQUE-SE a serventia se a parte requerida foi citada do teor da 

presente demanda;

2) NOTIFIQUE/INTIME-SE a parte requerida, para que compareça em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 463 de 756



cartório e comprove que não detém condições de constituir advogado em 

15 (quinze) dias. Em sendo apresentada comprovação e ausente 

Defensoria Pública na comarca certifique-se e desde já DETERMINO que 

seja convocado o advogado dativo subsequente cadastrado na lista da 

comarca consoante art. 300 e ss. C.N.G.C/MT para o fim de salvaguardar 

os interesses dos interessados, cujos honorários advocatícios serão 

fixados ao final do múnus exercido.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 3367-23.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do Laudo Pericial (ref:74), impulsiono o presente 

autos a fim de intimar a parte Requerente para manifestar-se, no prazo de 

lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 2549-47.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLUCIO DE FREITAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se nos autos acerca do pagamento ou 

não da quantia devida, conforme requisição Ministerial de fl.: 67, dos autos 

do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94173 Nr: 3953-89.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial (ref:38), impulsiono o presente 

autos a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 

lei, conforme decisão Ref:22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30312 Nr: 1350-87.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 3165-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial (ref:66), impulsiono o presente 

autos a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 

lei, conforme decisão Ref:18.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145083

Numeração Única: 9954-67.2017.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: GUERINO GOMES

Advogado(s): -

Requerido: MAURILHO DA COSTA MARQUES

Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso - Detran-MT

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 11/04/2018 às 16:15

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108801 Nr: 618-05.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAINI ALVES CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o comprovante de 

endereço da parte autora encontra-se juntado em nome de pessoa 

diversa, bem como a declaração de consumidor onde consta a informação 

de inadimplência emitida pela CDL, encontra-se desatualizada.

Desta forma, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, juntando aos autos cópia de comprovante de endereço, 

bem como declaração atualizada do SPC/SERASA sob pena de 
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indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Novo Código 

de Processo Civil.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107331 Nr: 9818-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA ME , 

LUCIANE CRISTÓVÃO DA ROCHA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:9.751/MT, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (Ref: 14), 

por tempestivos, e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.Deve, assim, permanecer 

o despacho de fl. 6 tal como foi lançado. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 11367-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 612-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE M DE MEDEIROS BUENO ME, 

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, IURI DA COSTA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93621 Nr: 3139-54.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Aldelir Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96993 Nr: 4666-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O MUNICÍPIO DE JACIARA por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor do 

EXECUTADO, ambos já devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição da exequente em ref. 16, requerendo a extinção do processo em 

face da quitação do débito fiscal (CDA anexa).

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de ref.16 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pelo MUNIÍPIO DE JACIARA 

contra o EXECUTADO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas inclusive no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73476 Nr: 13005-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 5332-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUSA NOVAES SALVIANO, WANDREI 

BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4313-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100144 Nr: 6223-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MORAES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101515 Nr: 6839-38.2017.811.0010

 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: PATRÍCIA LAGEMANN DOMINGUES, CLEMENS 

LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105629 Nr: 8926-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA - 

OAB:4502/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108747 Nr: 582-60.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO CARMO COSTA CORREA

 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:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 29 de março 

de 2018, às 08h25.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.....Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, 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. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS..Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências.Após, conclusos.Jaciara/MT, 

31 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 233 Nr: 651-30.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:3.020.827-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - 

GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 Vistos etc.

Como é de sabença, William Habib Naoum veio a óbito.

Desta feita:

 a)tendo em vista a juntada de certidão de óbito de William Habib, à fl. 146, 

determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executória, até a 

sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer com a 

citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, cientes, 

deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo de 30 

dias (Art. 110, NCPC);

b)defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio;

c) atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

executada PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, para manifestar em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1137-73.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONTE SINAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1137-73.2001.811.0010 – Código 8974

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NUNES FERREIRA & CIA LTDA

PARTE RÉQUERIDA: TRANSPORTADORA MONTE SINAI LTDA

INTIMANDO: Requerido: Transportadora Monte Sinai Ltda, CNPJ: 

03496356000010, Endereço: Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1850, Bairro: 

Centro, Cidade: Jaciara-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do devedor, para, no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), efetuar o pagamento do débito exequendo, na quantia de 

R$-128.299,56 (cento e vinte e oito mil duzentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o débito, incluindo 

honorários em cumprimento de sentença e multa, e expeça-se mandado 

de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de cumprimento de sentença, 

arbitrando honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da 

dívida. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em 

cumprimento de sentença e nem a multa de 10% conforme artigo 523, § 

1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC, sendo edital com prazo de 30 

dias. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o débito, incluindo 

honorários em cumprimento de sentença e multa, e expeça-se mandado 

de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se 

o prazo de mais 15 dias para que o executado, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na 

forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525, § 1º, do CPC. O Oferecimento de impugnação não obsta a 

prática de penhora, remoção, depósito e avaliação, a não ser que haja 

decisão expressa em sentido contrário. Caso requerido, DEFIRO o pleito 

de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. Determino a remessa dos autos ao 

cartório distribuidor para conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jaciara/MT, 04 de 

dezembro de 2017. Laura Dorilêo Cândido - 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. Nada mais, aos 09/01/2018. 

Eu..................(Odenil Moreira dos Santos – MD. Técnico Judiciário), o 

digitei. Eu..................(Victor Coimbra de Souza – MD. Gestor Judiciário), o 

conferi e subscrevi.

Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 768-11.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do petitório de fl. 80, e o interregno entre o requerimento e o 

dia de hoje, diga a exequente, em 15 (quinze) dias, se persiste interesse 

no regular prosseguimento do feito e requeira o que de direito.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11877 Nr: 782-92.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉM GOIÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do petitório de fl. 122, e o interregno entre o requerimento e o 

dia de hoje, diga a exequente, em 15 (quinze) dias, se persiste interesse 

no regular prosseguimento do feito e requeira o que de direito.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11950 Nr: 851-27.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS & CAMPOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME, 

ERENEIDE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.Considerando o teor da certidão retro, DESIGNE-SE data para 

realização da ALIENAÇÃO do(s) bem(s) penhorados e avaliados.Para 

realização do ato, NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Flares Aguiar da 

Silva, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 19/2010, (End.: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 607, Edifício Work Center, 

Bairro.: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, Tel.: (65) 

3025-7500/9946-4717), dadivaleiloes@gmail.com.FIXO a comissão do 

leiloeiro nomeado no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(s) arrematado(s), não se incluindo no valor do lance, devendo ser 

depositado de imediato, com prévia informação aos interessados.O leilão 

deverá ser realizado em uma única etapa, por valor não inferior a 50% da 

última avaliação atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do 

valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 

do CPC).O pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma 

única vez, em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora 

pelo leiloeiro (art. 892 do CPC). Caberá ao leiloeiro realizar a publicação do 

edital, inclusive virtualmente, constando todos os requisitos do artigo 886 
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do CPC.A publicação do edital deverá ocorrer no site, pelo menos 5 dias 

antes da data marcada para o leilão. DETERMINO sejam cientificados, com 

pelo menos 5 dias de antecedência, o executado e os interessados 

arrolados no artigo 889 do CPC, na forma expressamente elencada em 

referido dispositivo legal, tudo comprovado nos autos, cabendo ao 

exequente requerer e providenciar todo o necessário.Sem prejuízo, para a 

garantia da higidez do negócio, fica autorizado que o próprio leiloeiro 

encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando posteriormente 

aos autos.INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. Às providências, 

expedindo-se o necessário. CUMPRA-SE.Jaciara - MT, 31 de janeiro de 

2017.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12072 Nr: 971-70.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do petitório de fl. 92, e o interregno entre o requerimento e o 

dia de hoje, diga a exequente, em 15 (quinze) dias, se persiste interesse 

no regular prosseguimento do feito e requeira o que de direito.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12101 Nr: 1001-08.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do petitório de fl. 80, e o interregno entre o requerimento e o 

dia de hoje, diga a exequente, em 15 (quinze) dias, se persiste interesse 

no regular prosseguimento do feito e requeira o que de direito.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1368-85.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE VLIEGER MARTELLI, K.L.D. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, KARINA 

DOS SANTOS MACIEL - OAB:18943/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc.Diante do teor da certidão de fl. 260, destituo o perito 

anteriormente nomeado e NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, sediada na Avenida Rubens de Mendonça nº 1856, 

sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78050-000, telefone nº 

(65)3052-7636, que deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(art. 466 do CPC). .Em caso de apresentação de proposta de honorários, 

em virtude da não aceitação do valor depositado, com adiantamento de 

remuneração, vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, tornando-me, 

após, conclusos para arbitramento (NCPC, Art. 465, §3º).Por fim, deve a 

Serventia diligenciar, no momento oportuno (quesitos apresentados e valor 

da perícia definido), e promover a intimação das partes para depósito dos 

honorários periciais no prazo de 15 dias.Ainda, a empresa nomeada 

informará a Serventia, por petição escrita, da data e local da realização da 

prova pericial, devendo a Serventia dar ciência às partes através de seus 

procuradores, pelo meio mais célere possível (NCPC, Art. 474).As partes, 

no prazo comum de quinze dias, indicarão assistentes técnicos, 

formularão quesitos suplementares e, sendo o caso, deverão arguir a 

suspeição ou impedimento da empresa nomeada (NCPC, Art. 465, §1º, inc. 

I, II e III).O laudo pericial deverá ser entregue perante a Serventia, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a empresa nomeada 

for intimada para dar início aos trabalhos (NCPC, Arts. 421, “caput”, e 433, 

“caput”) e após apresentação/exibição de toda documentação reputada 

necessária pela empresa.Apresentado o laudo perante a Serventia, os 

assistentes técnicos, porventura indicados pelas partes, deverão, 

querendo, apresentar seus pareceres, no prazo comum de quinze dias, 

depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (NCPC, Art. 477, 

§1º).Às providências.Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 1766-32.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA NEVES VALEIRO-ME, AUGUSTA 

NEVES VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1766-32.2010.811.0010 – Código 34210

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADOS: AUGUSTA NEVES VALEIRO-ME e AUGUSTA NEVES 

VALEIRO

CITANDOS: Executados: Augusta Neves Valeiro, Cpf: 95173650125, Rg: 

567.766 SSP MT Filiação: Deusdet Neves e Joracina Pedroza do Amaral, 

data de nascimento: 18/11/1952, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, 

casado(a), do lar, Endereço: Rua Juruce, 2621, Bairro: Centro, Cidade: 

Jaciara-MT, e Executados(as): Augusta Neves Valeiro-me, CNPJ: 

04361855000107Inscrição Estadual: 132004488, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Jurucê, 2621, Bairro: Centro, Cidade: Jaciara-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.154,92

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados AUGUSTA NEVES VALEIRO – 

CNPJ nº-04.361.855/0001-07, e Co-Responsável AUGUSTA NEVES 

VALEIRO, CPF nº-951.736.501-25, acima qualificadas, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, vem respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da Lei 

6.830/80, requerendo a citação do executado e seus sócios AUGUSTA 

NEVES VALEIRO, inscrita no CNPJ nº-04.361.855/0001-07, e 

Co-Responsável AUGUSTA NEVES VALEIRO, portadora do CPF 

951.736.501-25, valor da causa em 11/05/2010 - R$-5.154,92, que 

corresponde ao valor do déito com os acréscimos legais e honorários. 
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Para que no prazo de 5 dias paguem a dívida acma citada representada 

pela CDA nº-2010631, nos termos do artigo 8º da referida lei. Requer, 

caso não seja efetuado o pagamento devido, que seja procedida a 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, intimando-se desta os executados e, se for o caso, 

respectivos cônjuges, à fim de garantir o pagamento do débito, na 

eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando desde já 

requerida. Requer ainda que sejam os executados intimados da penhora 

para, querendo, interpor embargos, no prazo legal prosseguindo-se a 

ação até a satisfação do débito. Requer por derradeiro se necessário for 

a aplicação do artigo 172 do CPC, bem como a condenação no valor do 

débito com os acréscimos processuais e custas. Dá-se a causa o valor 

constante da certidão anexa com os acréscimos legais. Termos em que 

pede deferimento. Cuiabá-MT, 11/05/2010. (a) Dr. Jenz Prochnow Júnior - 

MD. Procurador do Estado de Mato Grosso.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Nada mais, aos 12/01/2018. Eu..............(Odenil 

Moreira dos Santos – MD. Técnico Judiciário, o digitei. Eu...........(Victor 

Coimbra de Souza – MD. Gestor Judiciário), o conferi e subscrevi.

 Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 350-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA, RICARDO MARQUES DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o anunciado no petitório retro, e em atenção ao princípio da 

menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado - 

contemplado, com poucas modificações, no Novo Código de Processo 

Civil, a teor do que dispõe o art. 805, “caput” – DETERMINO a 

desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o 

n.º 11.571 (Lote 04, da Quadra 02), do CRI de Jaciara – MT.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder o levantamento 

da penhora feita no imóvel matriculado sob o n.º 11.571 (Lote 04, da 

Quadra 02), do CRI de Jaciara – MT.

Por outro lado, o pedido de praceamento do Lote 07, da Quadra 02, não 

merece guarida; ao menos neste momento.

É que, ao tempo da tentativa de intimação do executado para manifestar 

sobre o teor do laudo de avaliação dos imóveis penhorados e avaliados 

(certidão de fl. 134, verso), o Oficial de Justiça relatou que ele não mais 

reside no endereço informado nos autos.

Desta feita, intime-se o executado, via de seu advogado, para manifestar 

sobre o laudo de avaliação, considerando que os credores já disseram 

(fls. 138/139).

Após, tornem os autos conclusos para, se for o caso, dar início à fase de 

expropriação.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 676-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 282, e diante do interesse manifestado pelos 

exequentes em relação à adjudicação do bem penhorado/Lote 06, da 

Quadra 01 (matrícula n.º 11.571), intime-se o executado para que se 

manifeste acerca do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação do executado deverá ser feita na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, 

por carta no endereço em que se efetivou a citação ou no último endereço 

cadastrado nos autos, ou, ainda, por meio eletrônico, na hipótese do art. 

246, §1º, do Código de Processo Civil.

Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado 

de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no 

art. 274, parágrafo único.

Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos 

autos, é dispensável a intimação. Sem prejuízo, providencie-se o 

necessário para a intimação de todas as pessoas previstas no art. 889, 

do Código de Processo Civil, aplicável à adjudicação por analogia.

Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo 

prazo.

Oportunamente, tornem conclusos.

Intime-se.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 12921-56.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 2933-40.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA PEREIRA BIHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 
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as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80487 Nr: 2416-69.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Alcantara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos, bem como as partes, para no prazo legal, se 

manifestarem sobre o Laudo Pericial retro, requerendo o que entenderem 

de direito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 308-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SESGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Licinio Vieira de Almeida 

Junior - OAB:16.625 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93477 Nr: 3046-91.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2529-23.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87231 Nr: 5718-09.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 2934-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Rosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100309 Nr: 6324-03.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, NEUCIR JOSÉ STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89612 Nr: 1185-70.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos, bem como, as partes, para no prazo legal, se 

manifestarem sobre o Laudo Pericial retro, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3175-96.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marcelo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 4312-16.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100135 Nr: 6216-71.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZA GONÇALVES DE ALMEIDA, Dra Soraya 

Kaffashi Soares Castro - CRM 2311-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100287 Nr: 6305-94.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO LEANDRO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55615 Nr: 135-14.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os embargos à execução acostados às fls. 

113/168, foram opostos no prazo legal, portanto, tempestivos. CERTIFICO 

AINDA QUE, nesta da faço expedir intimação do advogado da parte autora 

via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1037-64.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO AINDA QUE, nesta da faço expedir intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação aos 

embargos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3024-43.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3024-43.2011.811.0010

Código: 47780

VISTOS ETC,

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção do feito, (art. 485, inciso III 

do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 858-33.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSLENE AMARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os embargos à execução acostados às fls. 

165/236, foram opostos no prazo legal, portanto, tempestivos. CERTIFICO 

AINDA QUE, nesta da faço expedir intimação do advogado da parte autora 

via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos. É o 

que cumpre-me certificar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106781 Nr: 9478-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFKDC, EFC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Josimar Kempff da Costa Filiação: 

Ademar da Costa e Iara Kempff da Costa, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Av Raimundo de Matos, N 269, Bairro: Santa Cruz, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:

 MURILO FERREIRA KEMPFF DA COSTA, portador do RG nº 3078414-0 e 

do CPF nº 067.338.051-38, menor impúbere, neste ato representado por 

sua genitora Sr.ª ELAINE FERREIRA CORREIA, brasileira, solteira, 

repositora, portadora do RG n° 1535385-0 SESP/MT e do CPF nº. 

023.919.011-43, residente e domiciliada na Av Pagé, nº 796, Bairro Santa 

Luzia, telefone: (66) 99611 4150, em Jaciara-MT, não possui endereço 

eletrônico, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Defensor Público infrafirmado, constituído na 

forma do art. 128, XI, da Lei Complementar Federal no 80/94, bem como 

arts. 185 e 186 do CPC, Intentar o presente AÇÃO DE SUPRIMENTO 

JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM AO EXTERIOR COM ALVARÁ 

PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE Em face de JOSIMAR KEMPFF DA 

COSTA, brasileiro, portador do RG e CPF desconhecidos, residente e 

domiciliada em endereço incerto e não sabido, (desde já requer a 

complementação, nos termos do artigo 319, §§ 1º a 3º, do CPC) pelos 

motivos de fato e de direito a seguir alinhavadas: DOS FATOS A SR.ª 

ELAINE FERREIRA CORREIA conviveu com o requerido por três anos, e 

estão separados de fato há 4 anos. Desse relacionamento adveio o 

nascimento do menor MURILO FERREIRA KEMPFF DA COSTA, nascido em 

02/06/2011, conforme certidão de nascimento anexo. Com o fim do 

relacionamento, a guarda de fato do menor ficou com a genitora. Contudo, 

o requerente e sua genitora desejam ir até a Suíça, visitar a avó paterna 

do menor, a SR.ª IARA ELENA KEMPFF, portadora do RG 4.387.260 

SESP/PR e CPF nº 021.805.789-03, que reside na cidade de Galgenen 

Schweiz SZ, (Untergasse 1, nº 8854). Consigne-se, por oportuno, que as 

tentativas de localizar o genitor do menor, Sr. Josimar, restaram 

infrutíferas, motivo pelo qual o menor encontra-se impedido de deixar o 

país sem autorização. Por fim, importante informar que a genitora do 

menor, Sr.ª Elaine, compareceu à Polícia Federal para confeccionar o 

passaporte do menor, sendo que lhe foi informado sobre a necessidade 

de alvará judicial para tanto, porquanto o genitor não se fará presente 

para a confecção do documento. Assim necessário o ajuizamento da 

presente ação, a fim de obter alvará judicial tanto para suprir o 

consentimento do genitor quanto para e emitir o passaporte do menor 

MURILO FERREIRA KEMPFF DA COSTA. DO DIREITO E ainda:

. Assim, torna-se necessário a determinação de suprimento de 

consentimento do genitor, com a expedição de alvará para a emissão do 

passaporte de MURILO FERREIRA KEMPFF DA COSTA, com a máxima 

urgência, em caráter de tutela de urgência. DOS PEDIDOS Diante do 

exposto, requer: a) Sejam concedidos ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de 

Processo Civil; b) A complementação da qualificação das partes, se 

necessário, nos EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ para que a 

genitora possa confeccionar seu passaporte junto à Polícia Federal; f) A 

intimação pessoal da Defensoria Pública conforme previsão legal (artigo 

128, inciso I, da Lei Complementar n.º 080/94; art. 5º da Lei Complementar 

n.º 146/03 e art. 5º, parágrafo 5º, da Lei n.º 1060/50); Por fim, protesta 

provar o alegado por intermédio de todos os meios e provas em direito. 

á-se à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), a 

fins meramente fiscais. Nesses Termos, pede Deferimento. Jaciara - MT, 

11 dezembro de 2017

Decisão/Despacho: VISTOS ETC,

Murilo Ferreira Kempff da Costa, representado por sua genitora, Elaine 

Ferreira Correia, ajuizou “Ação de Suprimento Judicial” em face de Josimar 

Kempff da Costa, almejando, em síntese, a tutela jurisdicional no sentido de 

autorizar a expedição de documento Passaporte, com vista a visitar a avó 

paterna, Iara Elena Kempff, residente na cidade Galgenen Schweiz SZ, 

(Untergasse 1, nº 8854), Suíça.

Para tanto, a representante do infante sustentou que está separada do 

requerido há 04 (quatro) anos, bem como, sua localização para o fim de 

autorizar a emissão do Passaporte para a viagem internacional do 

requerente restou sem êxito, pois, o mesmo encontra-se em local incerto e 

não sabido, razão pela qual requer a autorização deste juízo por meio de 

suprimento judicial.

Com a inicial juntou documentos.

Em manifestação (ref. 08), o Ministério Público opinou pela realização de 

audiência, entendendo necessária para o fim de a representante do 

infante comprovar de forma robusta que o requerido esteja de fato em 

local incerto e não sabido.

Cota ministerial acolhida à ref. 11.

Em audiência, a testemunhas afirmaram a localização incerta e não sabida 

do requerido, bem como, de igual forma, o infante requerente relatou não 

saber o paradeiro do sue genitor, e manifesta a vontade de viajar para a 

Suíça para visitar sua avó paterna.

É o necessário.

Decido.

De início, destaco que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

determina que nenhuma criança ou adolescente poderá deixar o país na 

companhia de somente um dos país sem a expressa autorização do outro, 

conforme disposto no art. 84, verbis:

“Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 

dispensável, se a criança ou adolescente:

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo 

outro através de documento com firma reconhecida.

 Vencida tal premissa, passo à análise da tutela pretendida.

Após acurado exames dos autos, concluo que a tutela de urgência 

merece ser acolhida, em parte.

Isso porque restou satisfatoriamente demonstrada a verossimilhança das 

afirmações da representante do requerente quanto sua ida à Suíça visitar 

a avó paterna, assim como, do início de todo o procedimento administrativo 

para expedição do seu documento Passaporte, de maneira a autorizar sua 

viagem internacional, ao que, de acordo com a Legislação vigente, é 

imperiosa a assinatura de ambos os pais, ou, diante da ausência de um 

deles, como no caso em tela, que seja suprimida por autorização judicial.

Nesse sentido, a localização incerta e não sabida do requerido de igual 

forma restou evidenciada, porquanto, as testemunhas arroladas pela 

representante do requerente afirmaram categoricamente sua ausência há 

considerado lapso de tempo.

Acerca dos requisitos da tutela jurisdicional de urgência almejada, o art. 

300, do CPC assim dispõe:

“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”.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – 

probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito 

provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável 

costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de 

Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto, 

considerando os argumentos lançados pela representante do menor, ao 

passo que a visita à avó paterna na Suíça se mostra concreta, bem como, 

que seu genitor encontra-se em local incerto e não sabido, não podendo, 

assim, autorizar a expedição do documento Passaporte, fato que impede 

sua saída do país, de maneira que o suprimento judicial no caso concreto 

é imprescindível.

 Noutra banda, o perigo de dano é patente, porquanto, como demonstrado 

na presente solenidade, o agendamento para a emissão do passaporte 

está agendado para o dia 19/01/2018, conforme afirmado pela 

representante em audiência.

Em arremate, em audiência o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

pedido liminar do requerente.

Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pelo autor para SUPRIMIR 

JUDICIALMENTE a assinatura do requerido no requerimento para 

expedição do seu Passaporte junto à Polícia Federal.
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De outra banda, sai o autor intimado para, em 30 (trinta) dias, trazer ao 

Juízo os documentos atinentes à viagem à Suíça, com data prevista para 

saída e retorno, bem como comprovante de endereço em nome da avó 

paterna, devendo os autos voltar conclusos para análise do pedido de 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM.

Expeça-se o competente Alvará Judicial.

Defiro a gratuidade da justiça ao requerente, consoante art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Cite-se o requerido por edital para no prazo de 30 (trinta) dias responder a 

demanda.

Escoado o prazo de defesa, o que deverá ser certificado, fica desde já 

nomeada como Curadora Especial, a Dra Jacqueline Gevizier Nunes 

Rodrigues, Defensora Pública atuante nesta Comarca, nos termos do art. 

9º, II do Código de Processo Civil, a qual deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para que apresente defesa aos interesses do 

requerido no prazo legal.

Com a defesa, certifique-se quanto à tempestividade.

Em seguida, intime-se a parte autora na pessoa do Defensor Público Dr. 

Denis Thomas Rodrigues, para, querendo, no prazo legal, impugnar.

Feito isso, colha-se o parecer ministerial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

11584024, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CAVALARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANEA CAMOLEZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000708-30.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes conforme ID n. 11075985, 

para que surta os devidos efeitos legais, conforme disposição do art. 22, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/95 e julgo extinto o presente feito com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas, 

e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 23 de janeiro de 

2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DOS ANJOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000938-72.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, verifico que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Assim, 

atento aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

analisar o pedido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações 

de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

presente caso, indevida a negativação do nome da parte autora ao passo 

que a reclamada não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pois 

não juntou aos autos nenhuma prova a fim de demonstrar a legitimidade do 

débito. Assim, o fato de ter a parte reclamada negativado indevidamente o 

nome da parte autora junto ao banco de dados do órgão de restrição de 

crédito (SPC/SERASA), já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais – Vitima que não contratou com a ré – Inserção indevida de 

dados do consumidor no rol de inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" 

decorrentes da negativação – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 

8.500,00 – Valor adequado que não comporta redução ou majoração - 

Recursos desprovidos.(TJ-SP - APL: 10050708420148260100 SP 

1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 

28/05/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) 

Inclusive, o STJ já consolidou o entendimento de que "a própria inclusão ou 

manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (Ag 1.379.761). Nesse caso, em que provável a aflição da 

parte autora em face do ato lesivo ensejado pela demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO 

EXPOSTO, opino pela procedência do pedido inicial, para fins de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um 
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por cento ao mês) devidos desde a citação e correção monetária pelo 

INPC a partir do presente decisum, bem como declarar inexistente o débito 

indicado na inicial, e determinar a retirada definitiva do nome do autor dos 

órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação da sentença, sob pena de multa diária de desde já arbitro em 

R$200,00. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2.018. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000840-87.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10697947, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. 

Expeça-se o competente alvará conforme requerido no andamento retro. 

Sem custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 24 

de janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000841-72.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10698135, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 24 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE PAULA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000376-63.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11389034), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 24 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000047-51.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11401474), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 24 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MAURICIO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000287-74.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11398709), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 24 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SARA MADALENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Processo n. 1000597-46.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11406495), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 24 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-69.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

 

Processo 8010111-69.2015.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 

9.099/95. Verifica-se que a parte autora foi intimada a dar prosseguimento 

ao feito, porém deixou que escoasse o prazo sem qualquer manifestação. 

De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Isto Posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo sem 

apreciação do mérito. Jaciara, 24 de janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000821-81.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10477234, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 25 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000821-81.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10844096, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 25 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000855-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE FERREIRA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000855-56.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10845973, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 25 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000959-48.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10891942, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 25 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 4254-38.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Félix da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Impugnação de 

folhas 152/156, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25986 Nr: 3976-37.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Romualdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arquive-se definitivamente os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2128 Nr: 4409-75.2006.811.0018

 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: JUTRAC-COM. TRATORES VEIC. E MAQ. AGRIC. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de concordata preventiva proposta por Jutrac – Comércio de 

Tratores, Veículos e Máquinas Agrícolas Ltda, cujo processamento, 

nomeação de comissário e suspensão das ações executivas foram 

deferidas, conforme decisão de fls. 170/171.

Diante da inércia da concordatária, do comissário e dos credores, os 

autos foram remetidos ao arquivo provisório em 2008 (fls. 929).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 09 anos, sem que a concordatária, o comissário e seus credores 

se manifestassem nos autos.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

julgo extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Custas remanescentes pela requerente.

 Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento para as providências de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11933 Nr: 828-23.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Correa Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arquive-se definitivamente com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86491 Nr: 5524-82.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP, 

Vanderlei Rodrigues da Silva, Adson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89213 Nr: 1273-84.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Santana Guimarães EIRELI- ME, Antonio 

Marcos Santana Guimaraes, Marcos Roberto da Silva, Angelita Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86329 Nr: 5442-51.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. Lopes Rodrigues-ME, Adriana 

Dzovaniarkievicz Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correspondência devolvida encaminho os autos com 

vista a exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86448 Nr: 5492-77.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José das Graças Vinhal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do AR encaminho os autos para exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86588 Nr: 5568-04.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. da Silva Alimentos-ME- Frigorela, Edgar 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correspondência devolvida encaminho os autos com 

vista a exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86837 Nr: 150-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do AR de Citação, encaminho os autos para 

exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89214 Nr: 1274-69.2017.811.0018
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Cristian dos Santos de Oliveira - ME, 

Wilian Cristian dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89217 Nr: 1276-39.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. O. F. Industria e Comercio de Madeira Ltda, 

Anacleto Giraldelli Bezerra, Andrea Maria Rodrigues de Almeida Bezerra, 

Fernando Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92107 Nr: 2715-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92115 Nr: 2717-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda, 

Marcos Guilherme Trentin Filho, Claudia Mara Trentin Bortoncello, Edson 

Nildo Bortoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30911 Nr: 78-45.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS, LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Vistos etc.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Lucas Pereira 

dos Santos, representado por Lucinéia Pereira Machado em face de 

Donizete Pereira dos Santos, todos devidamente qualificados, sendo os 

autos remetidos ao arquivo provisório a pedido da exequente (fls.59, 

verso e 60).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 8 anos, sem que as partes se manifestassem.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

julgo extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 337-40.2009.811.0018

 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: Silvana Kolher Rampim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. de H. Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de depósito proposta por Silvana Kolher Rampim em 

face de J.G. de H. Moraes, todos devidamente qualificados, sendo a 

liminar deferida com cláusula rebus sic stantibus, porém não cumprida por 

ausência de prestação de caução pela parte autora.

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, face a 

autora não ter sido localizada pela Defensoria Pública (fls. 17/18).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 8 anos, sem manifestação da parte autora.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

torno sem efeito a liminar de fls. 14/16 e julgo extinto esta demanda sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43799 Nr: 910-73.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romualdo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Chaves Bezerra - 

OAB:Matícula1729831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:8.880

 Vistos etc.

Arquive-se definitivamente os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43885 Nr: 996-44.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilalza da Silva Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, defiro a manifestação da Procuradoria 

Federal, às fls. 160-v, bem como homologo o cálculo de fls. 147.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, 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.

Ademais, atente-se a Secretaria ao cumprimento do disposto na Súmula 

111 do STJ, em que quando tratar-se de honorários advocatícios, em 
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ações previdenciárias, os mesmos não incidem sobre as prestações 

vencidas após a sentença.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84750 Nr: 4531-39.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boer & Marim Ltda-ME, Fernanda Monteiro 

Boer, Thiago Evandro Marim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos enviado a procuradoria com remessa sem 

manifestação, promovo o feito para conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86766 Nr: 103-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline A. da Silva Confecções-ME., Caroline 

Adriane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do AR de Citação, encaminho os autos para 

exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89145 Nr: 1227-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Rosa Pereira, Maria Helena Rosa 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da correspondência devolvida encaminho os 

autos para exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89212 Nr: 1272-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Carvalho Madeiras - ME, Eli Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do AR de Citação, encaminho os autos para 

exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74867 Nr: 3606-77.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cereais Bavaresco Ltda-ME, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de contestação de 

ref:45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57007 Nr: 3236-06.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 107, OFICIE-SE a parte requerida, bem 

como diretamente a Gerência Executiva do INSS em Sinop/MT, situada na 

Av. Figueiras, nº 1.354, Centro, Sinop/MT, DETERMINANDO a implantação 

do benefício concedido à parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, 

consignando nas intimações que não havendo a comprovação da 

implantação do benefício em favor da autora, será efetivado o bloqueio da 

multa via BACEN.

Após, INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 77-45.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Etelvina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC).

 Trata-se de Ação Previdenciária de Natureza Pecuniária –Requerimento 

de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por Ana Etelvina Rodrigues, em face de 

Instituto Nacional do Seguro social-INSS, ambos devidamente qualificados 

na exordial.

Ademais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/provisória, pois 

apesar da documentação apresentada, o requerido pela parte autora 

enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice no artigo 300, 

§ 3º, do NCPC.

In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.

Assim, intime-se a Assistente Social do Juízo para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias, inclusive respondendo os quesitos do 

juízo que se encontram abaixo.

No mais, tendo em vista que a actio em apreço tramita perante este juízo 

em função do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para 

processar e julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça 

Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Francisco de Assis Domingues, 

que deverá servir escrupulosamente o encargo.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 
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Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.

Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, § 2º da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes.

INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Fazendo-se necessária para o diagnóstico do laudo pericial a realização 

de exames complementares, DETERMINO que o perito nomeado encaminhe 

a parte autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de 

Saúde-SUS.

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos 

do juízo, que se encontram abaixo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que 

informada da data da realização dos trabalhos periciais, proceder às 

intimações necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os 

quesitos apresentados pelas partes e por este juízo (anexo).

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º,II e III, do CPC/2015).

Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos 

termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário.

Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 

334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar acerca do laudo médico e do laudo socioeconômico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com 

os laudos.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a perícia e laudo socioeconômico, quando poderá, se for 

o caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

Após o integral cumprimento da presente, bem como com o retorno dos 

relatórios, voltem-me conclusos para deliberação.

QUESITOS DO JUÍZO

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) - LAUDO SOCIAL

1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 

20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o cônjuge, a 

companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido?

2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda 

decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até um 

salário mínimo (art 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)?

3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social?

4- As condições sócio-econômicas da família são compatíveis com a 

renda

informada?

5- A residência é própria, alugada ou cedida?

6- Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis e outros 

bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais como: 

asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais etc.

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO CLÍNICA

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)? Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade 

adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento 

social, afetivo, etc.?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8070 Nr: 1757-27.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Mara dos Santos, Jadi dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Franco, Domitila Maria Marques 

Franco, Eugenio João Rorato, Maria de Fátima da Silva Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra 

e venda com pacto adjeto de hipoteca proposta por Sandra Mara dos 

Santos e Jadi dos Santos em face de Valdemar Franco, Domitila Maria 

Marques Franco, Eugênio João Rorato e Maria de Fátima da Silva Rorato, 

todos devidamente qualificados, sendo os autos remetidos ao arquivo 

provisório, eis que a parte autora, devidamente intimada, quedou-se inerte 

(fls.46).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 8 anos, sem que as partes se manifestassem.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

julgo extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Custas remanescentes pelos autores.

 Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26371 Nr: 4350-53.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHP, Neli Terezinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Bruno Henrique Pereira 

da Silva representado por Neli Terezinha da Silva em face de Paulo Sérgio 

Pereira, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a não localização do requerido, os autos foram remetidos ao arquivo 

provisório até que a parte autora fosse localizada pela Defensoria Pública.

É o relatório. Decido.

Apesar da demanda ter sido proposta em 13/09/2007 e até o presente 

momento o requerido não ter sido citado, a ausência de informação da 

parte autora quanto ao seu endereço e diante do tempo que os autos 

permaneceram no arquivo provisório (09 anos) demonstram a falta de 

interesse no prosseguimento da lide.

 Assim, nos termos do art. 591 da CNGC e 485, inciso VI do CPC, evidente 

a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual julgo 

extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38466 Nr: 2490-12.2010.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdC, SACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de modificação de guarda proposta por Paulo da Costa e 

Sandra Aparecida Correia Antunes, envolvendo os interesses de Ariele 

Cristina Antunes, ao qual teve decisão definitiva às fls. 25.

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório por ausência de 

localização de Sandra Aparecida Correia Antunes, sendo o termo de 

compromisso assinado tão somente por Paulo da Costa (fls. 28).

Afere-se que desde a remessa dos autos ao arquivo provisório, não 

houve pedido de desarquivamento ou qualquer outro requerimento das 

partes interessadas.

Assim, diante do transcurso de mais de 6 anos no arquivo provisório, 

determino o arquivamento definitivo dos autos com as cautelas legais.

Sem custas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73906 Nr: 3129-54.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono do autor da juntada da Constestação. Ref.31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73906 Nr: 3129-54.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos etc.Recebo a inicial, estando devidamente preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Danos Morais e Tutela Antecipada, proposta por Mendanha Construtora 

Ltda-EPP e Lazaro Mendanha Cardoso em desfavor de Luis Carlos Ortiz, 

visando que seja declarada a inexistência do débito.Alega a parte autora 

que é pessoa honesta, e fora surpreendida com uma notificação de que 

seu nome seria levado a protesto, referente a um débito junto à Luis 

Carlos Ortiz, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), através de 

cheque.Porém, aduz que o referido cheque havia sido passado para a 

pessoa de Marcelo Costa Eugenio, tendo em vista um contrato realizado 

entre a parte autora, e que o referido contrato está sendo discutido 

judicialmente, por meio do processo de código 73791, onde alega ser o 

proteso indevido.Documentos juntados às fls. 15/46.Vieram os autos 

conclusos.No presente caso, o autor afirma que ser o protesto totalmente 

indevido, tendo em vista nunca ter firmado qualquer acordo com a parte 

requerida.Muito bem. A linha de argumentação apresentada e os 

documentos acostados aos autos são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito.Contudo, diante da alegação de que existem 

outras ações em andamento ao qual se discute o crédito representado 

pela cártula protestada, aliado ao decurso do tempo desde o protesto e a 

falta de informações quanto ao deslinde das ações mencionadas na 

exordial, hei por bem em INDEFERIR a concessão da tutela de urgência, eis 

que os requisitos previstos no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil não restaram devidamente preenchidos.Cite-se a parte requerida 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação (NCPC, 

art. 335), advertindo-a que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (NCPC, art. 344).Decorrido o 

prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à parte adversa 

para man i fes tação,  por  15  (qu inze)  d ias .Expeça-se  o 

necessário.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88411 Nr: 879-77.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Fatima Baravieira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88411

DECISÃO

Verifico que não foi cumprida integralmente a decisão de fls. 37, 

notadamente quanto à realização da perícia médica e estudo 

socioeconômico. Assim, considerando que o médico nomeado naquela 

oportunidade alegou motivo de foro intimo e declinou, nomeio o médico Dr. 

Antonio de Padua Almeida Filho, Clínico Geral, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.

Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes.

A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito 

nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, 

devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.

 Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC).

 Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, se houver, bem como 

os quesitos do juízo, quais sejam:

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) - LAUDO SOCIAL

1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 

20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o cônjuge, a 

companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido?

2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda 

decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até um 

salário mínimo (art 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)?

3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social?

4- As condições socioeconômicas da família são compatíveis com a renda 

informada?

5- A residência é própria, alugada ou cedida?

6- Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis e outros 

bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais como: 

asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais etc.

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO CLÍNICA

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 
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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)? Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade 

adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento 

social, afetivo, etc.?

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos).

Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos 

termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário.

INTIME-SE a Assistente Social do município para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias.

Sobrevindo o laudo pericial e laudo social, manifestem-se as partes no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providência.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 958-95.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Tokie Kawabata Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.56/59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 693 Nr: 15-69.1999.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36649 Nr: 812-59.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Maria de Jesus Otaviano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 36649

SENTENÇA

Acostou-se aos autos os Alvarás Judiciais expedidos em favor da 

exequente Adelina Maria de Jesus Otaviano e patrono (fl. 122/123) que 

foram devidamente pagos a parte autora.

 É o breve relatório. Decido.

Considerando a informação de que a parte executada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora da liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 16 de outubro de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 2022-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMK, AFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT

 Intimar os patronos das partes requeridas, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.99/109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71978 Nr: 2214-05.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Gonaçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71978

DECISÃO

Verifico que não foi cumprida integralmente a decisão de fl. 30, 

notadamente quanto à realização da perícia médica e estudo 

socioeconômico.

 INTIME-SE o perito nomeado naquela decisão, informando-o que a perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo expert, devendo o especialista 

informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo ainda apresentar o 

laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC).

 Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, se houver, bem como 

os quesitos do juízo, quais sejam:

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) - LAUDO SOCIAL

1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 

20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o cônjuge, a 

companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido?

2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda 

decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até um 

salário mínimo (art 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)?

3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social?

4- As condições socioeconômicas da família são compatíveis com a renda 

informada?

5- A residência é própria, alugada ou cedida?

6- Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis e outros 

bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais como: 

asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais etc.

LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO CLÍNICA

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 
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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)? Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade 

adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento 

social, afetivo, etc.?

Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistente técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos).

Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos 

termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário.

INTIME-SE, também, a Assistente Social do município para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias.

Sobrevindo o laudo pericial e laudo social, manifestem-se as partes no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providência.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57063 Nr: 3296-76.2012.811.0018

 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: Santina Galtarrossi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Galtarrossi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTINA GALTARROSSI DE OLIVEIRA, 

Cpf: 77198778100, Rg: 1.005.044, Filiação: Pedro Galtarossi e de Rosa 

Galtarossi, data de nascimento: 20/02/1936, brasileiro(a), natural de Boa 

Esperança do Sul-SP, viuvo(a), aposentada, Telefone (66) 3556-2711 e 

atualmente em local incerto e não sabido ROSA GALTARROSSI DE 

OLIVEIRA, Cpf: 04407778105, Rg: 1399760-2, Filiação: Santina Galtarrossi 

de Oliveira e Joquim Barbosa de Oliveira, data de nascimento: 30/09/1966, 

brasileiro(a), natural de Ivinhema-MS, do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS SUPRACITADOS, QUE JULGOU PROCEDENTE O 

PEDIDO DO AUTOR, DECLARANDO A INCAPACIDADE ABSOLUTA DO(A) 

INDTERDITADO(A) ROSA GALTARROSSI DE OLIVEIRA PARA GERIR E 

RESPONDER PELOS ATOS DA VIDA CIVIL, NOMEANDO A SRA. SANTINA 

GALTARROSSI DE OLIVEIRA, PARA ENCARGO DE CURADORA DA 

INTERDITANDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo a inicial e documentos que a 

acompanham, vez que atendidos os requisitos dos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil.Considerando os fatos alegados e a 

necessidade de se amparar o interditando material e socialmente, antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial e nomeio 

como curador provisório da interditanda a Sra. SANTINA GALTARROSSI 

DE OLIVEIRA, exclusivamente para fins previdenciários.Lavre-se termo de 

curatela provisória com as cautelas legais e de estilo.Designo o dia 10 de 

abril. Intime-se pessoalmente a Sra. SANTINA GALTARROSSI DE 

OLIVEIRA para assinar o termo de curatela provisória.Ciência ao Ilustre 

Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciane Maria Vollmer, 

digitei.

Juara, 06 de outubro de 2017

Luciane Maria Vollmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 5443-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC. Para tanto:DECLARO a inexistência de negócio jurídico e 

qualquer débito entre o autor e o requerido Banco Bradesco, notadamente 

quanto aos contratos lançados em 07/04/2014, no valor de R$447,90, em 

60 parcelas de R$ 13,77; em 07/12/2014, no valor de R$ 1.414,93, em 72 

parcelas de R$ 40,00, e em 07/12/2014 no valor de R$ 3.545,45, em 72 

parcelas de R$ 100,23.DECLARO a inexistência de negócio jurídico e 

qualquer débito entre o autor e o requerido Banco Bonsucesso, 

notadamente quanto ao contrato lançado em 07/12/2014, no valor de R$ 

846,02, em 72 parcelas de R$ 23,90 do Banco Bonsucesso.CONDENO os 

requeridos em restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente referente aos contratos aqui declarados inexistentes, 

devendo ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao 

mês, desde a data da citação.CONDENO os requeridos ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Banco Bonsucesso e R$ 7.000,00 

(sete mil reais) pelo Banco Bradesco, a requerente, acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir deste 

decisum (Súmula 362 do STJ).Condeno as partes requeridas nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 

sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC/15.EXPEÇA-SE oficio ao INSS para cessar os 

descontos do benefício da parte autora, em relação aos contratos 

declarados inexistentes nesta sentença.Com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as anotações baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75085 Nr: 3721-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veiculos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Xavier Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes, acerca do julgamento do AGI.

Diga a parte requerente, pugnando o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 561-60.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Frasson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, por entender suficientemente 

demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, CONCEDO A 

MEDIDA LIMINAR vindicada.1 - Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem em mãos do requerente na pessoa 

apontada como fiel depositário.2 - O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos.3 - 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.4 - No prazo mencionado no parágrafo anterior, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.5 - Cumprida a 

liminar, cite-se a requerida para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta (Decreto-lei nº 911/69, Artigo 3º, §3°), sob pena de 

revelia e confissão ficta quanto a matéria de fato.6 - Defiro ao Sr. Oficial 

de Justiça as faculdades contidas nos §§ 1º e 2º, do Artigo 212, do Novo 

Código de Processo Civil.7- Defiro, caso necessário a requisição de força 

policial, bem como arrombamento se entender pertinente o Meirinho, tudo 

nos moldes do art. 846 do CPC.8- Processem-se os autos em segredo de 

justiça a fim de assegurar o cumprimento da liminar.9- Por fim, ressalto que 

caso o veículo seja localizado em Comarca distinta a esta, poderá a parte 

interessada requerer diretamente naquele Juízo a apreensão do bem, 

bastando para tanto que em tal requerimento conste a cópia da petição 

inicial da ação e cópia desta decisão liminar.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67156 Nr: 3800-14.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E S P A C H O

Constato que a audiência aprazada não se realizou por ter sido designada 

em data que não houve expediente.

Assim, designo nova data para realização da solenidade, qual seja 

03.04.2018 às 13h30min.

Atente-se para intimação das testemunhas já arroladas pelas partes.

Caso alguma testemunha seja 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 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se as partes para comparecerem na solenidade.

Proceda-se as intimações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74619 Nr: 3495-93.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Dionízio Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, julgo procedente o pedido para confirmar a liminar concedida e 

consolidar a posse plena e a propriedade exclusiva do autor sobre o bem 

descrito na petição inicial.Condeno a parte ré no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar 

de 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 3843-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociane Vedoveto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Naiara Paulino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Jociane Vedoveto de Almeida propôs ação Cautelar de Exibição de 

Documentos com pedido liminar de busca e apreensão em desfavor de 

Luana Naiara Paulino de Almeida, ambas qualificadas nos autos.

Objetiva a parte autora a expedição de mandado de busca e apreensão de 

contratos relacionados ao imóvel urbano denominado Lote nº 05, Quadra 

nº 21, com área total de 364 metros quadrados, localizado na Rua Maria 

Leopoldina, nº 430, Jardim São João, Juara/MT.

Subsidiariamente, requer que seja então determinada, liminarmente, a 

exibição dos contratos solicitados, no prazo máximo de 5 dias, sob as 

penas da lei.

Recebida a inicial às f. 29, o pedido liminar foi indeferido e no mesmo ato 

determinou-se o envio dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação 

das partes.

Realizada a sessão, restou firmado entre as partes o compromisso de 

entregar os documentos, com prazo para localização dos mesmos e 

consequente extinção dos autos, conforme consta em juntada de f. 54.

Adiante consta petição da parte autora pugnando pela extinção e 

arquivamento dos autos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Extrai-se dos autos que, em que pese ter ocorrido a triangularização 

processual não há motivos para intimação da parte requerida para 

manifestar acerca da extinção deste feito, pois, conforme consta do termo 

da audiência de conciliação, extinguir esta ação era consequência lógica.

 Sem delongas, tendo a parte autora informado que não possui mais 

interesse nesta ação, não há motivos para a continuidade da demanda, 

sendo sua extinção medida cabível.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do NCPC.

custas e honorários pela autora (art. 90 CPC).

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75760 Nr: 95-37.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Monteiro Guimares Rezende, Agnaldo Azarias 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte de Mato Grosso - Cooperativa 

de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana luisa Del Padre da Silva - 

OAB:15318, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A

 Código 75760

D E S P A C H O

Ante a denúncia da lide pelo réu, no prazo de defesa, e atento ao 

documento encartado a fl. 197/207, com fundamento no art. 125, II do CPC, 

DEFIRO a denunciação e determino a citação da denunciada UNIAIR 

ADMINISTRAÇÃO,PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA 

LTDA, para contestar, no prazo de 15 dias.

 Após, intime-se a autora para impugnar, bem como a UNIMED para 
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manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68572 Nr: 597-10.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino, João Carlos Paulino, Fausto 

Vedoveto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Antonio Bertozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos do devedor no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do art. 919 do CPC.

Ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, devendo manifestar-se a 

respeito dos embargos e de seu aditamento (embargos de segunda fase).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76192 Nr: 336-11.2016.811.0018

 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): Ricardo Alexandre Moura- MEI, Ricardo 

Alexandre Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido de aplicação 

da penalidade de multa em face de Ricardo Alexandre Moura-MEI, pessoa 

jurídica, representada por Ricardo Alexandre Moura, CONDENANDO-O AO 

PAGAMENTO de 03(três) salários de referência (salário mínimo à época 

dos fatos). Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, ao 

MPE para fins de execução.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82660 Nr: 3312-88.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não se mostra possível o acolhimento do pedido de exibição 

incidental do contrato, pois se trata de documento indispensável à 

propositura da.Dessa maneira, levando-se em conta que a parte autora, 

embora intimada para tanto, não atendeu as disposições do art. 330, § 2º 

do CPC/2015, o indeferimento da petição inicial de revisão contratual é 

medida que se impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO 

liminarmente a inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, 

procedendo ao julgamento parcial da lide (art. 356 do CPC), em relação ao 

pedido de revisão contratual, ora extinto sem resolução de 

mérito.DORAVANTE, o pleito versará apenas e tão somente em relação ao 

pedido cumulado de “exibição judicial de todos os contratos e extratos 

mensais emitidos contra a Autora”.Preclusa a presente decisão, 

retifique-se a classificação do feito no sistema APOLO, devendo tramitar 

como Ação de Exibição.Cite-se a parte requerida para que, no prazo legal, 

apresentar sua resposta.Nos termos do art. 396 do CPC, determino que a 

parte requerida, juntamente com sua resposta, apresente o contrato 

bancário havido com a requerida, bem como o demonstrativo de evolução 

da dívida.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82691 Nr: 3322-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Lisboa Marcenaria-ME, Ademir Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de remessa dos autos à Fazenda Pública, por se tratar 

de processo virtual.

II - Intime-se, pela ultima vez, a exequente para dar andamento ao 

processo, sob pena de extinção.

III - Manifeste-se sobre a eventual prescrição do título, tendo em vista que 

entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento transcorreu-se mais de 

cinco anos. Esclareça, qual a hipótese de lançamento, quando o fato 

gerador é a "irregularidade na escrituração".

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 4466-44.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takaaki Hosoume

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para ciência das informções acostadas pelo 

Estado de Mato Grosso, requerendo o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 463-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin Eirelli - EPP, Wagner Piccin, 

Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã OTrata-se de embargos de declaração interposto pela parte 

autora, alegando em síntese omissão na decisão que deferiu a liminar de 

busca e apreensão do bem garantido em contrato inadimplente de 

alienação fiduciária.Indaga a parte autora que a referida decisão (f. 79-80) 

deixou de arbitrar honorários e custas processuais, caso o devedor 

pagasse a dívida no prazo de 5 dias (purgação da mora).Pois bem.Assim 

dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:“Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para:(...)II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;”Nesse cenário verifico que não assiste razão a parte 

embargante, pois o alegado em sede de embargos trata-se tão somente de 

interpretação processual, não constante de forma expressa no 

Decreto-Lei regulamentador deste tipo de ação, não havendo que se falar 

em omissão deste Juízo.A jurisprudência é farta no tocante de que a 

verba honorária e custas processuais devem ser arbitradas somente no 

deslinde final do processo, pois caracterizam verbas que não compõem a 

obrigação contratual.[...] Forte em tais fundamentos RECEBO os embargos 

e os IMPROVEJO, mantendo incólume a decisão liminar deferida (f. 

79-80).Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104892 Nr: 522-63.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Infância e Juventude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento denominado “JUARA FOLIA” e JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Porém, 

condiciono a expedição do referido Alvará ao cumprimento das seguintes 

determinações:1) Alteração da programação para fazer constar horário 

de término dos eventos às 02horas da madrugada, conforme art. 5º, §1º 

da Portaria n. 01/2018-JASM 2ªVara.2) Juntada da Vistoria de Corpo de 

Bombeiros até 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.3) Comprovação 

de contratação de segurança.Esta concessão não isenta o requerente de 

responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive por perturbação à 

ordem e sossego alheio.A ausência de observação das condições acima 

elencadas implicará em revogação do alvará, bem como aplicação das 

m e d i d a s  a d m i n i s t r a t i v a s  e  j u d i c i a i s  c a b í v e i s  a o s 

responsáveis.NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e 

a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO no local acerca do 

cumprimento da Portaria n. 02/2015 e 01/2018 da Infância e 

Juventude.Expeça-se o respectivo ALVARÁ após o cumprimento das 

deliberações (itens 1,2 e 3). PROCEDA-SE a entrega ao organizador do 

evento, encaminhando-se junto cópia das referidas Portarias, para 

aplicação do que couber.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente. 

Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104893 Nr: 523-48.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã [...].FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de dez (10) dias, EMENDE a inicial no 

sentido de comprovar a mora da devedora, ex vi do artigo 321 do CPC, 

uma vez que a falha apontada é sanável, sob pena de indeferimento da 

exordial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 4811-15.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Portela - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.40/55, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70891 Nr: 1725-65.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Vistos etc.

INDEFIRO a indicação do bem apresentado à penhora, por não obedecer a 

gradação legal.

Ora, o produto comercializado pelo Banco é dinheiro, de modo que 

somente garantirá o juízo com o depósito do valor necessário na conta 

única do Poder Judiciário, vinculada aos presentes autos.

Efetuado o depósito do dinheiro, passará a correr o prazo para a 

interposição dos embargos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 116-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 D E S P A C H O

Em que pese os argumentos avençados pela parte autora em impugnação 

de f. 105/110, constato que os autos não foram remetidos ao CEJUSC 

para tentativa de conciliar as partes.

Desse modo determino o cumprimento da decisão de f. 86 antes de 

deliberar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90776 Nr: 2029-93.2017.811.0018

 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: José Maria Silva do Amaral, Maria Lusineide Magalhaes 

do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Dino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

José Maria Silva do Amaral e Maria Lusineide Magalhães do Amaral propôs 

ação de despejo com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de 

aluguéis em desfavor de Marcos Dino da Silva, ambos qualificados nos 

autos.

Recebida a ação determinou-se a realização de audiência de justificação 

prévia.

Em audiência foi deferido pedido liminar condicionada ao depósito de 

caução.

Na sequência a parte autora peticionou informando que a parte autora 

desocupou o imóvel e que por este motivo não possui mais interesse no 

seguimento desta ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, bem como diante do 

fato de que ainda não se estabeleceu a triangularização processual 

destes, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104858 Nr: 495-80.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Paz de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 
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OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 104858

DECISÃO

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

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. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se e intime-se as partes Rés para contestar o feito no prazo de 30 

(trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105059 Nr: 618-78.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do 

Código de Processo Civil.

Cite-se a parte executada, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no 

seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

 Consigno, fica a parte executada desde já advertida de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

 Advirta-se a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) pres¬tações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

 O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Ciência ao MPE.

Intime-se e Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI VIOLADA 32935595904 (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/02/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-07.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010260-07.2016.8.11.0018 REQUERENTE: TIAGO DE SOUZA SILVEIRA 

REQUERIDO: PSK FORMATURAS EIRELI - ME DECISÃO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de “Cumprimento de 

sentença nos próprios autos” que pretende recebimento da quantia de R$ 

5.424,95 (cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco 

centavos). Sem delongas, recebo o cumprimento de sentença nos termos 

do artigo 523 do CPC. Retifique-se o registro dos autos para constar 

cumprimento de sentença. No que tange ao parcelamento do valor 

executado pleiteado pelo parte promovida (ID: 10915427), a parte 

promovente manifesta pela não concordância do parcelamento afirmando 

que não existe crise econômica que impeça o cumprimento integral da 

sentença em única parcela, além de ser vedação expressa da lei o 

parcelamento de condenação em fase de cumprimento de sentença. Pois 

bem. Da análise dos autos, acolho a manifestação da parte promovente 

(ID: 11035880) e INDEFIRO o parcelamento do valor da condenação. 

Explico. Dispõe o art. 916, § 7º do NCPC: Art. 916. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado 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. [...] § 7º O 

disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Assim, 

está explícito no Novo Código de Processo Civil que o parcelamento da 

dívida, com depósito de 30% e pagamento do saldo em até 6 parcelas é 

possível apenas na execução de título extrajudicial. Descabe aplicar-se a 

previsão legal ao cumprimento de sentença. Neste sentido é a 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PARCELAMENTO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 916 , § 7º DO 

NCPC . De acordo com o art. 916 , § 7º do NCPC , o parcelamento da 

dívida, com depósito de 30% e paramento do saldo em até 6 parcelas é 

possível somente na execução de título extrajudicial, descabendo sua 

aplicação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075210724, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 07/12/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

ARBITRAL. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO 

CPC/2015. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DO 

ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA DA 

AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - ART. 916, § 7º, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, 

Agravo de Instrumento n. 1618263-5, rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 

11ª Câmara Cível, julgado em 21/06/2017, DJ 2067, publicado em 

12/07/2017, sem os destaques). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PARCELAMENTO DA 

DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7º DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, Agravo de Instrumento n. 1601099-4, 

rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli, 8ª Câmara Cível, julgado em 

02/03/2017, DJ 2002, publicado em 03/04/2017, sem os destaques). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, por previsão legal expressa, indefiro o 

pedido de parcelamento da condenação nesta fase processual e 

determino: a) Intime-se o executado, por seu patrono, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, (art. 523, caput do CPC), descontando-se os 

valores já depositados judicialmente; b) Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do NCPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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independentemente de penhora ou nova intimação, a presente, nos 

próprios autos, sua impugnação. c) Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento (10%) e, também, de honorários advocatícios de dez por cento 

(10%). d) Ainda, intime-se o exequente para em 05 (cinco) dias, forneça 

dados bancários para expedição de alvará dos valores já depositados nos 

autos e requeira o que entender de direito; Após, concluso para 

deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão Processo n. 

1000026-17.2018.8.11.0018 Os processos de competência do Juizado 

seguem rito especial da Lei 9.099/95. Assim, retifico a classe judicial do 

presente feito para o seu regular andamento dentro dos fluxos do sistema 

eletrônico PJE. JUARA, 1 de fevereiro de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-59.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BARRETO SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000116-59.2017.8.11.0018 REQUERENTE: TEREZINHA BARRETO 

SERAFIM REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 11479387 

dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 11481985 é TEMPESTIVO; 

2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, 

legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, 

porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-67.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GAONA (REQUERENTE)

FRANCIELE GAONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000109-67.2017.8.11.0018 REQUERENTE: AUGUSTO GAONA, 

FRANCIELE GAONA REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO SENTENÇA Ausente o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, INDEFIRO o 

pedido da parte promovida quanto a expedição de ofício a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, eis que a matéria em discussão é 

unicamente de direito, dispensando outras provas. Ademais, não é 

obrigação do Poder Judiciário efetuar consultas a órgão administrativo 

para proferir seus julgamentos. Em síntese buscam as partes 

promoventes, inclusão da recém-nascida Sofia Gaona Mendes, no plano 

de saúde familiar da qual sua mãe é consumidora e beneficiária, bem como 

indenização por dano moral. Pois bem. Analisando os autos e as provas 

nele coligidas, tenho que o pleito inicial é procedente. Explico. A relação 

jurídica objeto da presente demanda é de consumo, sendo, pois, aplicáveis 

à hipótese as regras do Código do Consumidor . A Lei nº 9.956/98, em seu 

art. 12, inc. III, “b”, assegura a inscrição do recém-nascido como 

dependente no plano de saúde de titularidade de seus ascendentes, 

desde que o pleito ocorra dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias do 

nascimento. Restaram comprovados nos autos que a recém-nascida Sofia 

Gaona Mendes é filha da beneficiária (certidão de nascimento ID: 

10008082) do plano contratado com a requerida, conforme cartão de nº 0 

097 000000861967 5 inserido no ID 10008095. Ainda, ficou demonstrado 

que o requerimento para inclusão da recém-nascida no plano, ocorreu 

dentro do período de 30 (trinta) dias após seu nascimento. Sim, pois o 

nascimento de Sofia Gaona Mendes ocorreu em 12/09/2017, tendo o 

pedido de inclusão sido feito em 18/09/2017 e no mesmo dia foi negada a 

inclusão da criança no plano de saúde, conforme comprovam os e-mails 

anexos a exordial. Do mencionado dispositivo legal depreende-se a 

cobertura assistencial e a inscrição ao recém-nascido, filho natural ou 

adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos 

períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 

trinta dias do nascimento ou da adoção. O fato de a norma mencionar a 

inscrição de filho, silenciando em relação a outros dependentes, contudo, 

não permite concluir pela impossibilidade de inscrição de outros 

beneficiários. Sim, pois inclusive não consta em qualquer clausula do 

contrato (ID: 10657704), de forma expressa, a não inclusão de 

recém-nascido no plano de saúde contratado. Sem previsão legal ou 

contratual expressa em sentido contrário, deve ser garantido o direito de 

incluir o recém-nascido no convênio médico contratado, da qual sua 

genitora é filiada. Neste sentido é a jurisprudência AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE O RECÉM-NASCIDO AUTOR 

PERMANEÇA COM A COBERTURA DE SUA INTERNAÇÃO, DEVENDO A 

PARTE RÉ PROVIDENCIAR SUA INSCRIÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. 

Inconformismo. Internação. Impossibilidade de limitação no tempo. É 

abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de 

internação do segurado ou usuário. Súmulas nº 92 deste Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo e nº 302 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça. Questão diretamente ligada à inclusão do recém-nascido no 

plano de saúde. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. Súmulas nº 100 deste Egrégio Tribunal de 

Justiça e nº 469 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que 

deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. 

Inclusão de neonato, filho natural ou adotivo do consumidor, como 

dependente em plano de saúde, isento do cumprimento dos períodos de 

carência. Possibilidade. Artigo 12, III, b, da Lei nº 9.656/1998. Inexistência 

de previsão normativa que impute a necessidade de o recém-nascido ser 

filho do titular, bastando que seja filho de beneficiário do plano. Inclusão do 

neto da titular, filho da mãe dependente, que se impõe. Tutela de urgência. 

Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da 

parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 

Caracterização. Não provido o recurso que visava à desconstituição da r. 

Decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória para que o 

recém-nascido autor permaneça com a cobertura de sua internação, 

devendo a parte ré providenciar sua inscrição no plano de saúde. (TJSP; 

AI 2128151-57.2017.8.26.0000; Ac. 11063656; Guarulhos; Sexta Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 13/12/2017; DJESP 

18/12/2017; Pág. 2802) Plano de saúde. Contrato de assistência médica 

e/ou hospitalar. Pleito de inclusão do neto dos autores como beneficiário 

do plano de saúde, do qual sua genitora também figura como dependente. 

Negativa da operadora de saúde. Tese de exclusão legal e contratual. 

Descabimento. Alcance do art. 12, III, b, da Lei nº 9.656/98. Abusividade 

reconhecida. Conduta da seguradora que implica na concreta inutilidade 
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do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício 

abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora 

que confunde boa-fé com interesse próprio. Quebra do dever de lealdade. 

Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do 

contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Incidência dos arts. 4º, "caput", 7º, 

46, 47 e 51, IV, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(Relator(a): Rômolo Russo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª 

Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/04/2015; Data de 

registro: 16/04/2015) Aliás, restou incontroverso que a recém-nascida 

Sofia Gaona Mendes é filha da segurada Franciele Gaona Mendes, de 

sorte que também deve ser beneficiária do plano médico usufruído pela 

genitora. Ademais, a alegação da parte requerida de que a recém-nascida 

é terceira no plano de saúde, pois o titular do plano é o avô materno e no 

contrato não existe previsão para extensão aos netos, não se mostra 

contundente pois, o sogro do titular do plano, Mauro Antonio Piotto, foi 

incluso no referido plano sem qualquer objeção, restando demonstrado a 

contradição na tese defensiva da parte promovida. Com isso, sob pena de 

ferir a boa-fé subjetiva inerente aos contratos, não pode a requerida 

adotar conduta contraditória, negando a inscrição da recém-nascida filha 

da beneficiária Franciele Gaona Mendes, quando de forma plenamente 

pacífica, sem qualquer contestação inseriu o sogro do contratante, Mauro 

Antonio Piotto. Nesta esteira, tem-se que é manifestamente abusiva a 

negativa de inclusão, conforme disposto nos artigos 47 e 51, § 1º, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor, posto que restringe direitos 

inerentes ao contrato e afeta o seu objeto maior, ou seja, a 

disponibilização de assistência médico hospitalar a recém-nascida, filha da 

consumidora. Portanto, aplicável no caso o artigo 12, III “a” e “b” da Lei 

9.656/98, sendo a procedência do pedido medida que se impõe. No que 

tange aos danos morais, estes restaram configurados, decorrentes dos 

fatos acima narrados, os quais causaram aos promoventes transtornos e 

aborrecimentos passíveis de indenização, principalmente por ter que 

ajuizar a presente demanda para solucionar problema tão simples e pelos 

evidentes transtornos à vida dos promoventes, tampouco é o caso de 

exercício regular de direito como alegado pela requerida. Além disso, 

destaca-se que uma pessoa que está em estado emergencial, com filho 

recém-nascido, já está psicologicamente abalada e não se pode 

considerar um mero aborrecimento a postura da empresa requerida. A 

seguradora agiu claramente de forma abusiva, demonstrando total falta de 

compromisso com os princípios básicos que devem nortear as relações 

consumeristas, como boa fé, transparência, lealdade e confiança. Não se 

pode admitir que práticas abusivas identificadas e condenadas pelo nosso 

ordenamento continuem a ser exercitadas sem qualquer tipo de 

reprimenda. Deve-se observar o caráter punitivo, mas também não pode 

constituir fonte de lucro indevido ao consumidor, razão pela qual arbitro o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, para cada um 

dos reclamantes, eis que mostra-se mais compatível com critérios de 

razoabilidade e de proporcionalidade e com a repercussão dos fatos 

narrados nestes autos. Neste sentido: APELAÇÃO CIVEL. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde coletivo. Negativa de 

inclusão de recém-nascida no plano de saúde da qual sua mãe é 

beneficiária. Relação de consumo. Alegação de impossibilidade de 

inclusão em razão de cláusula contratual. Abusividade reconhecida. 

Nulidade das cláusulas abusivas impeditiva de inclusão pela condição de 

neto do titular do plano de saúde. Aplicação do disposto no artigo 51, 

inciso IV, do CDC. Dano moral fixado em R$ 12.000,00 que considerou a 

gravidade do ilícito, a condição das partes e os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se moderada e ponderada na sua 

quantificação, inexistindo motivos para sua redução. Conhecido e 

desprovido o recurso. (TJRJ; Ap 0005098-02.2016.8.19.0001; Vigésima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Damasceno; Julg. 17/05/2017; 

DORJ 22/05/2017) Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e, 

confirmo a liminar concedida, para determinar que a requerida insira a 

menor Sofia Gaona Mendes, filha da requerente Franciele Gaona Mendes, 

no plano de saúde da qual é consumidora e beneficiária, na condição de 

dependente e, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Condeno a promovida ao pagamento de dano moral 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, que 

deverão ser atualizados, incidindo os juros moratórios a partir da citação 

no percentual de 1% ao mês, e correção monetária a partir da data do 

arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, atualizada pelo INPC; Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-51.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (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 JUARA Processo: 1000123-51.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUIZ PAULO DE LIMA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta não ter 

qualquer débito em aberto com a promovida; no entanto, seu nome foi 

incluído pela parte ré nos cadastros de proteção ao crédito por débito no 

valor de R$ 89,43. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial 

da demanda. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 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. Alega o autor não ter 

qualquer débito em aberto com a promovida. Esta por sua vez argumenta 

inicialmente que o mesmo efetuou várias compras, mas atrasou alguns 

pagamentos, gerando uma renegociação que resultou no valor de R$ 

268,32, a ser paga em três parcelas de R$ 89,44. A promovida informa 

que o autor pagou todas as parcelas, mas a última, por erro em seu 

sistema, não foi registrado, o que causou a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes noticiada nesta ação. Denota-se portanto, que, por falha da 

ré, fato por ela confessado, houve a indevida inscrição do nome do 

promovente por débito já pago. A promovida argumenta que, apesar da 

falha ocorrida, tem-se que considerar que o autor demorou mais de ano 

para quitar integralmente os débitos que ocasionaram a renegociação , 

que por sua vez resultaram nas parcelas que em uma delas deu-se a 

falha de registro do pagamento. Apesar de demonstrar a inadimplência do 

autor nas operações anteriores, tais fatos não afastam a responsabilidade 

da requerida pela reparação de danos ocasionados por falha na 

prestação do serviço; podendo no entanto, ser utilizado como parâmetro 

na fixação do quantum indenizatório de ordem extrapatrimonial. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados da 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Conforme entendimento 

jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o 

nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para 

a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também 

é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a 

matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de 

origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, 

embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, pois reconheceu 

sua responsabilidade pela inscrição indevida. A revisão do julgado 
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recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias de fato pertinentes ao 

caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação da 

Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além da conduta do 

promovente nos fatos narrados, que comportam uma redução do montante 

normalmente fixado nestes casos. Assim, esses elementos autorizam a 

fixação da indenização em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

quantia essa que entendo mais justa e equânime ao caso, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 89,43 imputados à 

Reclamante pelo Reclamado, e que gerou a restrição; determinando ainda, 

a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz 

de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-09.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA AGUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 20/02/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-49.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SELHA ROMILDA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010307-49.2014.8.11.0018 

EXEQUENTE: SELHA ROMILDA MACEDO EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA (em EMBARGOS À EXECUÇÃO) 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido (conforme enunciado n. 52 FONAJE). Trata-se de Embargos à 

execução opostos por Telefonica Brasil S.A., em que alega excesso de 

execução no valor bloqueado no evento n. 13698748, qual seja, de R$ 

137,49. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que os Embargos merecem prosperar. De fato, 

vislumbro que a penhora online foi equivocada, pois o valor da 

condenação já havia sido depositado logo após a sentença, conforme 

comprovante no evento n. 12219617; ressaltando que tal decisão fora 

mantida pela Turma Recursal, que não deu provimento ao apelo da 

promovente. Ante o exposto, JULGO procedentes os Embargos à 

execução opostos, com vistas a reconhecer o excesso de execução no 

valor de R$ 137,49; e o faço com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor bloqueado 

conforme evento n. 13698748 deverá retornar ao embargante, a ser 

transferido na conta informada na petição de embargos. Por questão de 

celeridade e economia processual, e considerando que no evento n. 

12219617, consta que o promovido efetuou o pagamento da condenação, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, proceda a Secretaria a 

liberação em favor da embargada-promovente do valor de R$ 98,61 

depositado no evento n. 12219617, na conta bancária indicada na petição 

do evento n. 14224628. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010183-61.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ALEX DA SILVA PERES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que as 

promovidas lançaram seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida que diz não reconhecer. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que demanda improcede. Muito 

embora a inicial não narre detalhadamente os fatos, os elementos nos 

autos fazem concluir que o promovente questiona uma dívida, cujo 

contrato é de n. 834445456, lançada em seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, primeiro pelo requerido Banco do Brasil, e depois, pela 

requerida Ativos S.A., sendo certo que aquela repassou a esta por meio 

de cessão de crédito, a dívida em nome do promovente. Somente na 
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impugnação à contestação da ré Ativos, é que o autor expressamente diz 

que questiona essa cessão. Apesar do mesmo afirma não reconhecer a 

dívida que ensejou a negativação, verifica-se que o banco réu trouxe aos 

autos, documentos que comprovam a sua origem, como o contrato de 

abertura de conta e cartão de assinatura, acompanhados de seus 

documentos pessoais, sendo que referidos documentos contém sua 

assinatura, semelhante às existentes neste processo, e que não foram 

impugnadas pelo autor, presumindo portanto, a sua autenticidade e 

veracidade. Além disso, há também o comprovante de empréstimo 

pactuado com o banco réu, de n. 834445456, e devidamente assinado 

pelo autor; no valor solicitado de R$ 3.365,00, a ser paga em 36 parcelas, 

com vencimento todo dia 29. De fato, se trata do contrato de empréstimo 

que consta na restrição noticiada, convergindo o número do contrato e 

data de vencimento – dia 29. Sendo assim, não assiste razão ao autor 

quando alega não reconhecer a dívida que causou a restrição em seu 

nome, eis que está suficientemente comprovado que ele a contraiu, mas 

por algum motivo, não quitou-a integralmente. Portanto, legítima a inscrição 

levada a cabo pelo banco réu. Quanto ao requerido Ativos S.A., observo 

que a restrição por este providenciada refere-se ao mesmo contrato de 

empréstimo contraído pelo autor com o banco requerido, pois se trata do 

mesmo número do pacto – 834445456, e mesma data de vencimento – 29. 

Ainda que o promovente questione a cessão de crédito ocorrida, 

mormente por alegar ser dívida inexistente, os elementos acima citados 

concluem o contrário. E embora alegue que não foi notificado da restrição, 

isso por si só não impede a exigibilidade da dívida, tampouco impede a 

cessão do crédito; e menos ainda impede a inclusão nos cadastros, por 

força do permissivo legal no art. 293 do Código Civil. Dispõe o art. 290 do 

Código Civil: “A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao 

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita.” Não pretendeu a lei dizer que a notificação é ato essencial à 

validade da cessão, mas apenas que ela não será eficaz em relação ao 

devedor, ao menos enquanto não tomar ciência da negociação feita. 

Assim, ele somente estará sujeito às consequências da cessão a partir do 

momento em que é notificado. Este é o objeto da notificação: informar ao 

devedor quem é seu novo credor, e assim direcionar o pagamento. Assim, 

considerando que as restrições foram devidas, inclusive a cessão de 

crédito, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, inclusive 

no que tange aos danos morais pleiteados. Diante da situação exposta, 

não assiste razão ao autor ao afirmar que não havia débitos em aberto, ou 

mesmo que são indevidos, já que os documentos e os fatos demonstram o 

justamente o contrário. Dessa forma, não há como considerar que a 

restrição levada a cabo pelas promovidas foi indevida, não havendo que 

se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. 

Quanto à alegação de que não foi notificado previamente para que a 

restrição fosse levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de 

dívida devida (não irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não 

do credor da dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE 

ARQUIVISTA. 1. O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo 

de ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição em 

cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação. 2. A 

responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe 

à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas informa a 

existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 

(AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 

05/11/2010) Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, a 

responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Diante da 

fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-03.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010021-03.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: MOACIR VELOZO JUNIOR EXECUTADO: CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante da petição no evento 

n. 14014765, e considerando que a parte exequente já levantou o valor 

remanescente da execução, libere-se em favor da executada o valor de 

R$ 180,07, depositado conforme evento n. 13207939, transferindo-os 

para a conta bancária informado na petição no evento n. 14014765. No 

mais, ante o exposto, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Cumpridas as 

providências acima, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64208 Nr: 1558-82.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Eder dos Santos Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo a intimação do advogado da parte requerida para apresentar 

memoriais escritos no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82174 Nr: 3041-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, Leonardo Zampari Halla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 Código n. 82174

Vistos em correição,

Nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95 designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.03.2018, às 16h30min.
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Cite-se e intime-se o denunciado entregando-lhe cópia da denúncia e 

cientificando-o da data da audiência com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, visando sua assistência jurídica. 

Ainda, que deverá trazer suas testemunhas.

Caso apresente requerimento para intimação de suas testemunhas, 

deverá fazê-lo, por escrito, no prazo mínimo de 05 dias antes da 

realização da audiência (arts. 68 e 78 § 1°, da Lei 9.099/95).

Por fim, junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, bem como do sistema Apolo.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 3898-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDdSB, TFS, IAM, JdSJ, NBR, EM, FFSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT, Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - OAB:3911, EDILO TENORIO 

BRAGA - OAB:14070, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva 

- OAB:MT/16164, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos, etc.

Com a nova sistemática trazida pela CGJ, o pedido para aferir a existência 

de vagas, bem como a anuência para a transferência de presos é da 

SEJUDH.

Assim, deixo de conhecer o pedido de ref. 278.

Intime-se.

No mais, cumpram-se as determinações proferidas alhures.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87134 Nr: 297-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Costa Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 

2018 às 14h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local. Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o denunciado e seu defensor.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68345 Nr: 491-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 

2018 às 14h40min. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local. Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o denunciado e seu defensor.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 92086

Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação penal de 

competência do Júri, sendo assim, abram-se vistas às partes para 

manifestarem eventual interesse na(s) arma(s) apreendida(s).

Em caso negativo, desde já determino o encaminhamento da(s) arma(s) 

apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e 

da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, 

promova a restituinão, conforme preceitua o art. 119.

Sendo a resposta positiva, mantenha a(s) citada(s) arma(s) em depósito 

para posterior utilização em plenário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem julgar 

procedente em parte a pretensão contida na denúncia para, nos termos do 

artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciar o acusado João 

Neves, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121,§ 

2º, incisos III, IV, VI c.c § 2º A, inciso I, todos do Código Penal, 

determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca.Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva 

em que a defesa alega ausência dos requisitos autorizadores do cárcere 

cautelar, passo a tecer as devidas considerações.Observo que não 

houve qualquer mudança jurídica ou fática que permitisse revogar o 

cárcere cautelar do denunciado. A manutenção da custódia cautelar 

encontra-se suficientemente fundamentada (decisão de fls. 327/334) em 

face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, 

retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade 

de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, 

sobretudo, o “modus operandi” do delito. Desta forma, indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva, mantendo o acusado encarcerado, 

conforme já decidiu anteriormente este Juízo e o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Intime-se o réu da pronúncia. (art. 420, I do 

CPP).Intimem-se o patronos do acusado e o Ministério Público.Preclusa 

esta decisão, intime-se o Ministério Público, e em seguida a defesa, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, bem como para juntarem documentos e requererem 

diligências (CPP, 422).Em seguida, decorrido o prazo das partes, 

façam-me os autos conclusos para deliberação e confecção de relatório 

sucinto acerca do processo (CPP, 423).Cumpra-se expedindo o 
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necessário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 73116 Nr: 2718-11.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Francisco de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE FRANCISCO DE MOURA, Cpf: 

72481277953, Rg: 5.240.371-5, Filiação: Severino Moura Tavares e Maria 

da Silva Tavares, data de nascimento: 19/06/1966, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, separado(a) judicialmente, do comércio /pedreiro, Telefone 

8147-6952. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Termo Circunstanciado que no dia27 

de agosto de 2015, por volta das 21h00, na residência localizadana Rua 

Luiz Gati, próximo ao posto de saúde, Bairro Alvorada, nestaCidade e 

Comarca de Juara/MT, o denunciado JORGE FRANCISCO DE MOURA 

praticou vias de fato em F..F.D, de apenas 17(dezessete) anos de idade e 

ameaçou, com gesto, causar mal injusto egrave contra P.F.D., adolescente 

com 14 (quatorze)anos de idade.

Despacho: Cód. 73116Vistos em correição.RECEBO a denúncia ofertada 

em desfavor de JORGE FRANCISCO DE MOURA por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma 

legal.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH 

para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado Luiz Henrique 

Moraes Silva se encontra preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 

(cinco) dias.Sendo a resposta positiva, expeça-se carta precatória para a 

comarca em que o réu estiver preso. Na hipótese de resposta negativa, 

Cite-se o acusado, por edital, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.Proceda-se à expedição de certidão de 

antecedentes criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a 

juntada das demais certidões.No tocante ao pedido de item 4 constante na 

cota ministerial, entendo não haver previsão legal para o deferimento do 

pleito, ao revés, deferir tal pedido seria afrontar os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, razão pela qual indefiro o requerimento 

ministerial. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(S IN IC) .N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Juara-MT, 25 de setembro de 2016.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz 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, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 80846 Nr: 2358-42.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Belarmino Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON BELARMINO INÁCIO, Cpf: 

97205370191, Rg: 56.984, Filiação: Geozaina da Silva Ferreira e Juracyl 

Belarmino Inacio, data de nascimento: 22/12/1981, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, convivente, mecânico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia16 de julho 

de 2016, por volta das 18h30, e em outras ocasiões, naresidência 

localizada na Rua Tocantins, Bairro João de Barro, nesteMunicípio de 

Juara/MT, o denunciado JACKSON BELARMINO INACIO, vulgo“Negão”, 

praticou vias de fato em face de sua convivente Elizangelada Silva 

Siqueira, bem como a ameaçou, com palavras, de lhe causarmal injusto e 

grave.

Despacho: Vistos em correiçãoDefiro o requerimento Ministerial. 

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Comodoro/MT, para 

citação do acuado no endereço informado pelo Parquet à ref. 36.Caso a 

carta precatória retorne com diligência negativa, expeça-se ofício à 

SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado JACKSON 

BELARMINO INÁCIO se encontra preso no estado de Mato Grosso, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do réu, por edital, nos 

moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361).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, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35415 Nr: 2981-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Aparecido Govea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Promovo a intimação do Advogado do Réu para se manifestar sobre os 

termos de audiência de fls. 220 - 223.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 70215 Nr: 1358-41.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO ALVES REIS, Cpf: 

92001491115, Rg: 3987597, Filiação: Neide Alves Lopes dos Reis e 

Benjamim Alves dos Reis, data de nascimento: 12/09/1979, brasileiro(a), 

natural de São Luiz Montes Belos-GO, separado(a) judicialmente, Telefone 

(66)9686-6083. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DEMATO GROSSO denuncia à Vossa Excelência MARCELO ALVES REIS, 

comoincurso nas penas dos artigos 331 (FATO 01), 329 (FATO 02) e 

169,parágrafo único, inciso III (FATO 03), todos do Código Penal, eartigo 

42 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 (FATO 04), na forma do artigo69 do mesmo 

codex.

Despacho: Vistos em correiçãoFrustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, determino:a) Oficie-se a SEJUDH, requisitando informações se o 

acusado encontra-se preso em algum estabelecimento penal do Estado de 

Mato Grosso;b) Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 2410-72.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual, Adevanir Ferreira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEVANIR FERREIRA RIBEIRO, Rg: 

1908466-8, Filiação: Valmir Ribeiro e de Maria Cleuza Ferreira Ribeiro, data 

de nascimento: 21/10/1986, brasileiro(a), natural de Juara-MT, casado(a), 

serviços gerais/diarista, Telefone (66) 9677-1681. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18de 

junho de 2015, por volta das 19h00, na residência localizada naRua 

Amazonas, nº. 389N, Bairro Porto Seguro, nesta Cidade e Comarcade 

Juara/MT, o denunciado ADEVANIR FERREIRA RIBEIRO, vulgo 

“NEGÃO”,ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à 

vítimaLucineide de Miranda.

Despacho: Vistos em correiçãoExpeça-se ofício à SEJUDH para que tal 

órgão informe a este Juízo se o acusado Adevanir Ferreira Ribeiro se 

encontra preso no estado de Mato Grosso.Na hipótese de resposta 

negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova conclusão, proceda à 

citação do réu, por edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo 

Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).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, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000700-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca do AR retro juntado aos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 5498-39.2011.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 ISTOS ETC.Em que pese a manifestação da parte autora pugnando pelo 

revigoramento da liminar outrora deferida, consigno que a mencionada 

liminar fora revogada, ademais, este E. Tribunal de Justiça entendeu pela 

necessidade da manutenção do bem, objeto da apreensão, na posse da 

parte requerida, na medida em que o citado bem é essencial ao 

funcionamento da empresa.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 245.AGUARDE-SE decisão final na 

ação de recuperação judicial.Vista ao parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 134196 Nr: 5249-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos etc.Em razão das argumentações expostas na petição retro, 

mormente, no que tange à negativa de vontade da parte autora de 

conciliar, ao tempo em que REVOGO a designação de audiência outrora 

agendada para a data de 22/02/2018 às 13h:00min., DETERMINO:I- 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado.II- 

Devolvam-se à parte ré os valores depositados para cumprimento dos 

atos de intimações, concernentes à aludida audiência ora cancelada.III- 

Por fim, alcançada a finalidade da mencionada carta precatória, devolva-a 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.Às 

providências.Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO VICTOR VASCONCELOS SANTIAGO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que o Processo foi redistribuído nesta data, passando a 

tramitar fisicamente com o Código 135882. Livia Furquim Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS MAGANHA (AUTOR)

FABIANA XAVIER DELISE RIGOLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para que se manifeste a cerca da certidão 

Id.11587843. JUÍNA, 1 de fevereiro de 2018. Livia Furquim Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ADMIR FERREIRA DE ALMEIDA OAB - 823.908.198-34 (REPRESENTANTE)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

CLEIR RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 080.314.441-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para querendo, Possa apresentar Impugnação a 

Contestação. JUÍNA, 1 de fevereiro de 2018. Livia Furquim Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BETONTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o Advogado da Parte Autora, para querendo, apresente 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 5 de outubro de 2017. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MYSARIK RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 1 de fevereiro de 2018. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000404-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO TURU RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da parte autora, para querendo possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 1 de fevereiro de 2018. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 3118-67.2016.811.0025

 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: JOEL FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Mantenho a data da audiência 

anteriormente designada. O pedido de fl. 53 será analisado junto com a 

liminar. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 3118-67.2016.811.0025

 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: JOEL FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
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AUDIÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 249-05.2014.811.0025

 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: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CARLOS FREISLEBEN, LANCHONETE 

IDEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 "DECISÃOVistos, etc. Considerando o princípio da ampla defesa e do 

contraditório, DEFIRO o pedido de f. 88.

Designo audiência de instrução para o dia 06 de março de 2018, às 

15h30min. Procedam-se as comunicações e intimações necessárias.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118146 Nr: 341-12.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:267530

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DO 

AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC DE JUÍNA/MT PARA O DIA 

22/02/2018 ÀS 10:30H, NOS TERMOS DO R.DESPACHO ÀS FLS. 85.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95832 Nr: 4184-87.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. MILTON TAMURA, OAB: 10.447/MT, CPF: 507.566.729-53., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 05 (CINCO) URHs, equivalente a R$ 4.173,60 (Quatro mil e 

cento e setenta e tres reais e sessenta centavos), relativo a honorários 

advocatícios.

 Juína, 31 de janeiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119270 Nr: 967-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Cálculo de pena realizado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132342 Nr: 4037-22.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON GOMES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO BEM COMO AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Vistos. 1) De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico 

lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. 

Teilon Augusto de Jesus, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. 2) Insistindo o MP na 

oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO nova audiência para o dia 

12/02/2018, às 15hmin. 3) Não obstante as partes disporem do momento 

oportuno para arrolar testemunhas e que, no caso, seria a peça 

acusatória, já que se está a tratar de denúncia derivada de outro 

processo desmembrado, entendo que o corréu pode auxiliar na elucidação 

dos fatos, mormente porque seria o proprietário da residência onde 

supostamente foram localizados os produtos furtados, bem como o 

acusado Rafael. Ante o exposto, DEFIRO o pleito ministerial. Para tanto, 

INTIME-SE o informante João Carlos Pereira. 4) Por oportuno, DETERMINO 

que o Gestor da Vara CORRIJA os autos, uma vez que, em se tratando de 

processo derivado de outro, as cópias aqui reproduzidas constam em sua 

maioria apenas o anverso, providência a ser realizada antes da próxima 

audiência hoje agendada. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 1623-90.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRAN HENRIQUE NESELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108848 Nr: 2005-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAMENON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR RECURSO DE APELAÇÃO, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO 

DE FL. 97.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 124052 Nr: 3875-61.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIANO MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. MÁRCIA APARECIDA DAVID, OAB: 4889-A/MT., nomeado 

como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a quantia de 

05 (CINCO) URHs, equivalente a R$ 4.173,60 (Quatro mil e cento e setenta 

e tres reais e sessenta centavos), relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 01 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90178 Nr: 4471-84.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEONEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória em favor do acusado 

RONEI LEONEL DE ALMEIDA, já que ausentes os requisitos do art. 312 do 

CPP, CONDICIONADA a sua citação pessoal.Outrossim, nos termos do art. 

319 do CPP, APLICO ao acusado às seguintes medidas cautelares 

pessoais:a) COMPARECIMENTO em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) COMPARECIMENTO BIMESTRAL no juízo de Cáceres (onde 

reside), para informar e justificar suas atividades;c) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca de Cáceres sem prévia comunicação; eA 

presente decisão servirá como ALVARÁ de SOLTURA, se por outro 

motivo não estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas, inclusive prisão preventiva.No 

ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho CITÁ-LO pessoalmente conforme 

determinação de fl. 118/119, bem como LER expressamente as condições 

acima, ALERTANDO-O das consequências do descumprimento, 

principalmente de que em caso de qualquer alteração deste endereço 

deve ser informado nos autos, sob pena de ter sua prisão novamente 

decretada.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto em 

decorrência destes autos, atualizando o Banco Nacional de Mandados de 

Prisão - BNMP.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134327 Nr: 5341-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado WALDECIR DOS SANTOS ROCHA, dos crimes a ele 

imputado.SIRVA a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO acerca desta 

sentença e ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em 

liberdade WALDECIR DOS SANTOS ROCHA, se por outro motivo não 

estiver preso, RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.No mais, 

considerando que o acusado foi preso por descumprir as medidas 

protetivas, conforme sua própria confissão na fase judicial, REVIGORO a 

medida protetiva concedida nos autos sob o código n. 120737.No ato da 

soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho alertá-lo das consequências do 

descumprimento.INTIME-SE a vítima desta decisão, pessoalmente.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 156-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133467 Nr: 4745-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos. Tendo em vista que o réu foi intimado e não compareceu, 

DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o MP na 

oitiva da vítima faltante, DESIGNO a audiência para o dia 23/03/2018, às 

17h00min. EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a 

vítima. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135815 Nr: 419-35.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO LEONEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA, OAB: MT/21917/O, CPF: 

55089950130., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 02 (DUAS) URHs, equivalente a R$ 

1.669,44 (Um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 01 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 223515 Nr: 4222-10.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Carvalho Macedo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação da advogada da parte autora da R. 

Sentença cuja parte final transcrevo:"Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Aparecida Carvalho Macedo de Freitas, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 
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contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da 

incapacidade ao INSS administrativamente, 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 . 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 45 (quarenta e cinco) 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. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247015 Nr: 1629-03.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caleb Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação da advogada da parte autora da R. 

Sentença cuja parte final transcrevo:"Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Caleb Vieira de Oliveira, a partir da data do requerimento administrativo, o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da 

juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, 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 . 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 45 (quarenta e 

cinco) 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. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101970 Nr: 767-76.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Kuhne Andrade, Agropecuária Salto do Céu 

Ltda, Sergio Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 Certidão para intimação dos Procuradores das partes sob o teor do laudo 

perecial de fls. 515/521, disponivel no site do TJMT. Sob o teor desta 

matéria fica o Procurador da parte autora intimado para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226846 Nr: 159-05.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivalda Gonçalves de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação da advogada da parte autora da R. 

Sentença cuja parte final transcrevo:"“Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Marivalda Gonçalves de Macedo, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 

contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da 

incapacidade ao INSS administrativamente, 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 . 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 45 (quarenta e cinco) 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. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232542 Nr: 3330-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Azevedo Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da Parte autora, sob o teor da 

devolução de Carta Precatória de fls. 61/66-vº, disponivel no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251189 Nr: 3642-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 24/33 em 18/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251186 Nr: 3639-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente, tendo 

protocolado Contestação de fls. 26/36 em 18/01/2018, no prazo legal; abro 

vistas à parte autora para manifestar sobre contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252547 Nr: 4354-62.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Paiva Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 41/47 em 16/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255570 Nr: 5831-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Martins Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 35/41 em 16/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255604 Nr: 5849-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Aureliano Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 50/58 em 17/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 18669 Nr: 2139-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Prof. de Saúde de Pública de 

Mir. D´Oeste-MT, Francisca Fatima Gomes de Matos, Daise Amaral Torres, 

Aristides Joaquim da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - OAB:755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4.501

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. sentença de fls. 313 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255347 Nr: 5747-22.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora, sob o teor da r. 

decisão de fls. 34, disponivel no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para cumprimento de tal decisão no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250428 Nr: 3225-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Leão Salvioni, Samuel Leão Valadão Bicalho, 

Rogerio Valadão Bicalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que encontra-se disponível 

nesta secretaria o Termo de Compromisso expedido em nome da 

inventariante o qual esta aguardando o comparecimento da mesma para a 

devida assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2880 Nr: 509-23.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho, IZABEL 

PRESQUILIARE GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

USINAS ITAMARATI S/A em face de José Gimenes Sobrinho e Izabel 

Presquiliares Gimenes.Penhora realizada às fls. 19 e avaliação às fls. 

31.Adjudicação do bem declarada por sentença proferida às fls. 79.Carta 

de Adjudicação expedida às fls. 136.Acordo entabulado entre as partes 

apresentado às fls. 167/168.Em petitório de fls. 190/190-v a parte 

exequente informa que recebera nota devolutiva atestando a 

impossibilidade de realização do registro e transferência do bem, por 

ausência do número da matrícula do imóvel adjudicado, requerendo 

intimação da parte executada para que proceder a apresentação de 

matrícula atualizada do imóvel penhorado.Intimado, o executado José 

Gimenes Sobrinho às fls. 204209 informando que a penhora foi realizada 

sobre um contrato de compra e venda. Afirma que (...).É A SÍNTESE DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. (...). Ante todo o exposto, 

INDEFIRO o pleito de fls. 212/213, uma vez que a lide objeto dos presentes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 498 de 756



autos já fora exaustivamente resolvida, cabendo, portanto, à parte 

exequente diligenciar administrativamente no sentido de obter a matrícula 

atualizada do imóvel adjudicado, carta de adjudicação em nome do 

executado ou qualquer outro documento necessário à efetivação do 

registro do bem adjudicado, podendo inclusive contactar diretamente com 

a executada. Saliento, que caso não obtenha êxito, obviamente, poderá 

ainda se valer da ação pertinente para discutir o ocorrido.Ademais, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2880 Nr: 509-23.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho, IZABEL 

PRESQUILIARE GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Certidão para intimação do Procurador da exequente sob o teor do 

despacho de fls. 246, disponivel no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28474 Nr: 2322-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Cardoso de Sa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora, sob o teor da r. 

decisão de fls. 113, disponivel no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para cumprimento de tal decisão no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255297 Nr: 5712-62.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora sob o teor da r. 

decisão de fls. 35, disponivel no site do TJMT. Sob o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para emendar está inicial no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232371 Nr: 3221-53.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Baptista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Gontijo de Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Raimundo 

Sampaio - OAB:106782/MG, YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - 

OAB:115.670 MG

 Certidão para intimação do Procurador da parte requerida, sob o teor da r. 

decisão de fls. 115, disponivel no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para cumprimento de tal decisão no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249396 Nr: 2784-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora, sob o teor da r. 

sentença de fls. 41/43, disponível no site do TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251191 Nr: 3644-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 25, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, em razão da inépcia da 

inicial e ausência de emenda por parte do exequente, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251187 Nr: 3640-05.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ignácio Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 19, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, em razão da inépcia da 

inicial e ausência de emenda por parte do exequente, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190516 Nr: 2774-36.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 113, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209913 Nr: 1999-84.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Terezinha de Oliveira Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 49, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222730 Nr: 4093-05.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isdrael Campisi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 315, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229878 Nr: 1750-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 85, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168662 Nr: 3522-05.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvano Domingos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 135, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, forte no inciso II do artigo 269 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

presente impugnação, para acolher as razões do impugnante, 

reconhecendo o excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados à fl. 131, extinguindo o feito com resolução do 

mérito. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180054 Nr: 978-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Creuza Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 118, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229358 Nr: 1468-61.2015.811.0011

 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: Iracema Cardoso Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Cardoso Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 97, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232438 Nr: 3255-28.2015.811.0011

 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): Nilza Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:12669

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 49, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238535 Nr: 2044-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jaime Chitario Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 56, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 55, para tanto, suspendo 

o curso da presente ação, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Escoado o prazo 

da suspensão, com ou sem manifestação do requerente, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238921 Nr: 2221-81.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusimar Sanches Gandolffi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242369 Nr: 4063-96.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Moura dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254441 Nr: 5382-65.2017.811.0011

 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: Deusdete Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 105, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro a cota Ministerial de fl. 96, haja vista o 

alvará requerido pela parte autora já ter sido concedido, assim verifica-se 

que se encontra esgotado seu objeto, motivo pelo qual DETERMINO seu 

arquivamento, com as devidas baixas nos livros de registro, na forma 

como de costume."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 1143-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Múltipla Administradora Corretora de Seguros e 

Consórcios Ltda, Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Vanessa Ágata Garcia Cajango - OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 373, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em atendimento ao Ofício 

Circular nº 34/2017-DAP, no qual informa a prorrogação da suspensão 

das ações e execuções perpetradas em face das sociedades 

empresariais que englobam o Grupo Oi, PRORROGO a suspensão 

determinada à fl. 185, por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, devendo 

ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo 

anterior.

 Escoado o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189936 Nr: 2668-74.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurami Aragão Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 208, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217382 Nr: 3208-88.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Criales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226316 Nr: 4901-10.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 213, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237577 Nr: 1570-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251550 Nr: 3845-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Francisca dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 16h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor, cuja intimação deverá ser realizada por 

Vossa Senhoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235359 Nr: 370-07.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29496 Nr: 243-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luis Mauro Pereira, Luciano Mauro 

Pereira, Mario Demerval Aravéchia de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 451, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212938 Nr: 2537-65.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETHE MARTINS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 95, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 219849 Nr: 3560-46.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244010 Nr: 13-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24214/DF, Debora Alessandra Ferreira - OAB:18.996, Lucidio 

de Araujo Bastos - OAB:18.836

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 2697-32.2010.811.0011

 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: Leonardo Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 Intimar o advogado da parte requerida sobre o r. despacho de fls. 313, 

cujo teor transcrevo:" Código nº 117194. Ciência às partes do retorno dos 

autos do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo 

requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de Novembro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145018 Nr: 3776-12.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pascoal de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153338 Nr: 710-87.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls.258, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 304, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222798 Nr: 4112-11.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Margarida Pereira de Souza, Maria Aparecida 

Pereira de Souza, Elton Pereira de Souza, Maria de Fatima Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 97, cujo 

dispositivo transcrevo:"À vista disso, uma vez comprovado o óbito da 

requerente e a qualidade de herdeiros necessários dos filhos da de cujus, 

DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros Maria Aparecida Pereira de 

Souza, Elton Pereira de Souza, Maria de Fátima Pereira de Souza e João 

Pereira de Souza, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Retifique-se a capa dos autos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos e 

nada mais sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231524 Nr: 2682-87.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 160, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 1966-26.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Spinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251288 Nr: 3731-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton J. Michalki e Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1078-38.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Francisco Coimbra, Angelo Francisco 

Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361, Paulo Cesar Vilches de Almeida - OAB:SP / 

88.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228168 Nr: 2246-32.2004.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Donizete Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloy Ferreira Pessoa, José Aparecido da Costa 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2308, 

Everaldo Batista Filgueira - OAB:864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 Reiterar os termos do DJE nº10151, a fim de intimar o advogado do autor 

para que efetue o depósito referente a diligencia do Oficial de Justiça para 

cumprimento do Mandado de Reitegração de Posse, devendo emitir as 

guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão 

de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236960 Nr: 1228-38.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José da Rocha - 

OAB:36568, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 473, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista que às fls. 

349/355 fora realizada audiência de instrução e julgamento e às fls. 

390/401 fora juntado o laudo pericial, dou por encerrada a instrução 

processual e, por corolário, determino a intimação das partes para que 

apresentem memoriais finais, no prazo legal.

 Empós, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236960 Nr: 1228-38.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José da Rocha - 

OAB:36568, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013

 Intimar o advogado da parte autora para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251625 Nr: 3895-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254674 Nr: 5471-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Luiz Tertuliano Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254679 Nr: 5476-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira do Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11563460, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 

24 de Abril de 2018 às 14:00horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS MINSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11530364 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 11 de Abril de 2018 às 17:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11563331, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 

24 de Abril de 2018 às 14:30horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no 

que entender de direito, uma vez que transcorreu o prazo para a parte 

requerida se manifestar, consoante Id. 11581090, e nos termos da R. 

Decisão de ID. 10813275.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-45.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11574963 e ss Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE DE SOUZA FRETEZ (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)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11580636 e ss Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-12.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11578491 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (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)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que forneça os dados bancários necessário à expedição do 

Alvará de Levantamento deferido pela R. Decisão de Id.11543137, sendo 

eles: Nome beneficiário, CPF, Banco, Agência, Nº da Conta e tipo de 

Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO 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)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 17 de Abril de 2018 às 14:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 03 de Abril de 2018 às 17:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11563731 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 03 de Abril de 2018 às 16:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-41.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11578528 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 03 de Abril de 2018 às 17:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11565343 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 10 de Abril de 2018 às 14:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOAQUIM CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11565343 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 10 de Abril de 2018 às 14:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566393 , bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de Abril de 2018 às 15:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566393 , bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de Abril de 2018 às 15:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 14441348, da certidão constante do ID. 11580752, dos presentes 

autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a data de dia 

24 de Abril de 2018 às 16:30 horas, devendo o(a) advogado(a) da parte 

autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada audiência. 

Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação a custas processuais 

(enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-29.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11563584, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 

24 de Abril de 2018 às 17:00horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566580 , bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de Abril de 2018 às 15:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIONE CAETANO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11563081, da certidão constante do ID. 11580688, dos presentes 

autos, bem como, da audiência conciliatória redesignada para a data de 

dia 24 de Abril de 2018 às 16:00 horas, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11560328, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o 

24 de Abril de 2018 às 15:30horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 506 de 756



Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11567623, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 14 de março de 2018 às 16:30 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11566784, dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 10 de Abril de 2018 às 16:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566580 , bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de Abril de 2018 às 15:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11567369, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de abril de 2018 às 17:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO 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)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11564902, dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 21 de Março de 2018 às 13:00 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI ARAUJO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566247, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de abril de 2018 às 14:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11566247, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de abril de 2018 às 14:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI ARAUJO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11566695, dos presentes autos, bem como, que desconsidere a 

intimação do ID; 11593114, pois a data da audiência conciliatória foi 

designada para a data de dia 10 de Abril de 2018 às 16:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MODESTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11564827, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 10 de abril de 2018 às 13:00 horas, 
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devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11564827, bem como, da audiência 

conciliatória redesignada para a data de 24 de abril de 2018 às 15:00 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11568083, dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 11 de Abril de 2018 às 14:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11567506, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 11 de abril de 2018 às 13:30 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11566100, dos presentes autos, bem como, que desconsidere a 

intimação constante do ID. 11585918, intimando –lhe ainda, da data correta 

para a realização da audiência conciliatória sendo dia dia 10 de Abril de 

2018 às 13:30 horas, devendo o(a) advogado(a) da parte autora 

comunicar a mesma do dia e horário da mencionada audiência. Ressalto, 

que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação a custas processuais (enunciado 28 do 

Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado do acusado para apresentação das 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230650 Nr: 2148-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 PROCESSO/CÓD. Nº 230650

Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que o pleito ministerial acostado às fls. 

408/409 deve prosperar parcialmente, uma vez que a data utilizada como 

início do cumprimento da pena referente aos crimes de tráfico de drogas e 

associação (guia fl. 223) é correspondente à primeira prisão (28.01.2015), 

tenho que sua manutenção não resultará em qualquer prejuízo ao 

apenado.

Nesse sentido, considerando que a detração será computada 

automaticamente pelo sistema e que a atual interrupção inserida no cálculo 

está incorreta, incluir a mencionada pena com o período já detraído e com 

data da nova prisão (08.09.2016) criaria embaraço desnecessário à 

compreensão do cálculo, o que poderia, inclusive, induzir o interprete a 

erro, sem que referida alteração traga algum benefício ao recuperando.

Deste modo, tendo em vista que somente a data-base para a progressão 

de regime e o período lançado no campo “interrupções” estão 

equivocados, defiro parcialmente a cota ministerial para proceder com a 

respectiva retificação do cálculo.

Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, 

iniciando pela defesa, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256232 Nr: 152-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Wilian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves Da Silva - 

OAB:24344/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 256232

 Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em face do indiciado Rudson 

Wilian da Silva, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 155, 

§4º, inciso I, do Código Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 24/25), estando o 

indiciado preso desde o dia 09.01.2018.
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À fl. 33 o Ministério Público requisitou à Autoridade Policial a realização de 

novas diligências.

É o relato do necessário.

 Decido.

Sabe-se que, de acordo com o art. 10 do Código de Processo Penal, "o 

inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido 

preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, 

nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão".

À vista disso, o lapso temporal suportado no cárcere é desproporcional, 

superando a razoabilidade para o término do inquérito, não tendo a defesa 

contribuído para a demora do procedimento investigatório, principalmente 

por não se cuidar de delito complexo, qual seja furto, bem como por contar 

somente com um indiciado, não havendo elementos que justifique tal 

prolongamento.

Embora o prazo para a conclusão da instrução deva ser observado de 

forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, além 

de não desconhecer as dificuldades para a conclusão dos inquéritos 

policiais, imperioso ressaltar que, na hipótese, já foi extrapolado o 

razoável lapso temporal para o seu término, não sendo trazido aos autos 

justificativa plausível para tal delonga.

Outrossim, conforme consta à fl. 33, o Parquet requereu a realização de 

novas diligências por parte da Autoridade Policial, as quais não se 

mostram complexas e poderia ter sido realizadas na fase inicial das 

investigações, de modo que o inquérito policial encontra-se distante do 

seu fim, evidenciando o constrangimento ilegal do indiciado.

 Desta feita, estando o indiciado a suportar excesso de prazo na 

conclusão do inquérito, uma vez que transcorridos mais de 20 (vinte) dias 

desde a efetivação de sua prisão, não sendo sequer oferecida a 

denúncia, restam vulnerados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, pelo que o relaxamento da prisão é medido que se 

impõe.

 Sobre o tema, posicionou-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - PRISÃO EM FLAGRANTE - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - 

IRRESIGNAÇÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. DECISÃO 

INDEFERITÓRIA DO BENEPLÁCITO LEGAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO 

QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE EM CONCRETO DE MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 

PRISÃO PREVENTIVA - NÃO COMPROVAÇÃO PELO PACIENTE DAS SUAS 

VIRTUDES ABONATÓRIAS - NOTÍCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - 

PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO RESTA AFASTADA PELOS 

IMPETRANTES - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE HÁ 70 (SETENTA) 

DIAS, SEM QUE A INICIAL ACUSATÓRIA TENHA SIDO OFERECIDA - 

INJUSTIFICADA DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E NO 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CONFIGURADO POR EXCESSO DE PRAZO - RELAXAMENTO DA PRISÃO 

EM FLAGRANTE - ORDEM CONCEDIDA. 1. Considera-se fundamentada 

(CF/88, art. 93, IX) a r. decisão que responde cada um dos argumentos 

expendidos para justificar o pedido de liberdade provisória, notadamente 

quando o faz expressamente, tomando como razão de decidir os atos e 

fatos concretos atribuídos ao paciente e que revelam a necessidade de 

manutenção da sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. 2. A 

necessidade de manutenção da prisão cautelar a bem da ordem pública, 

quando atestada motivadamente pela indigitada autoridade coatora, só 

logra ser desconstituída se o acusado comprovar que ostenta condições 

pessoais favoráveis e se demonstrar, em concreto, que a sua liberdade 

ambulatorial não ensejará qualquer repercussão negativa no meio social, 

caso contrário, há de prevalecer a impressão do juiz da causa. 3. Estado 

o paciente preso preventivamente há mais de 70 (setenta) dias, sem que a 

instrução criminal tenha sequer se iniciado e sem que a indigitada 

autoridade coatora apresente justificativa plausível para o elastério ora 

vislumbrado, fica caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de 

prazo, a impor o relaxamento da prisão em flagrante. 4. Ordem concedida. 

(HC 9814/2010, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/03/2010, publicado no DJE 

17/03/2010)

 Pelo exposto, RELAXO A PRISÃO do indiciado Rudson Wilian da Silva, 

com fulcro no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, impondo-lhe 

as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for 

intimado;

b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias, sem 

comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois 

necessária para a investigação e/ou instrução;

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

AO INDICIADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Outrossim, no ato do cumprimento do alvará de soltura, deverá o indiciado 

declinar o seu endereço residencial, sob pena de decretação da prisão 

preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em nome do indiciado Rudson Wilian da Silva, 

salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as 

medidas cautelares ora deferidas.

Destarte, relaxada a prisão ilegal do indiciado, resta prejudicado o pleito 

liberatório formulado pela defesa às fls. 28/32.

Por fim, o presente feito deverá tramitar entre o Ministério Público e a 

Delegacia de Polícia, vindo conclusos apenas em havendo algum 

requerimento para este Juízo.

Remetam-se os autos à Delegacia de Polícia, atentando-se para a cota 

ministerial retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 191031 Nr: 2928-54.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Vasconcelos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 PROCESSO/CÓD. Nº 191031

 Vistos etc.

Considerando a manifestação favorável do parquet à concessão do 

livramento condicional ao recuperando (fl. 286), estando presentes os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, 

concedo em definitivo o referido benefício ao apenado, com supedâneo no 

art. 131 da LEP, pelo que mantenho as condições aplicadas às fls. 

274/275.

No mais, compulsando os relatórios de fls. 181/266, denoto de ofício que o 

recuperando cumpriu integralmente sua pena de prestação de serviço 

comunitário aplicada à fl. 65, pelo que determino que seja excluída do 

cálculo de pena de fl. 272, visto que de natureza diversa da pena privativa 

de liberdade.

Outrossim, retifique-se o cálculo, bem como providencie a juntada dos 

documentos solicitados pelo parquet à fl. 286.

Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237154 Nr: 1342-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Resende dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237154

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de VALDIR RESENDE DOS ANJOS.

Na data de 30.10.2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas condições para o regime extramuros ao 

recuperando, conforme fls. 117/118.

Às fls. 129/136 aportou informações de novo delito praticado pelo 

recuperando.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 
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pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime semiaberto, mediante condições estipuladas às fls. 117/118, sendo 

que no item “i” consta expressamente a condição de “não cometer novo 

crime ou contravenção penal”.

Pois bem, o apenado, segundo consta da cópia da audiência de custódia 

às fls. 129/136 , foi preso em flagrante delito no dia 07.12.2017 em face do 

cometimento do crime descrito no art. 155, caput, do CP, ou seja, praticou 

novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua 

personalidade inclinada ao crime.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do 

cometimento de crime doloso.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando VALDIR RESENDE DOS ANJOS, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Designo audiência de justificação para o dia 07/02/2018, às 14h05min.

Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.

Não havendo defensor constituído nos autos, intime-se a Defensoria 

Pública.

Requisite-se o recuperando, o qual se encontra preso na Cadeia Pública 

desta Comarca.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243153 Nr: 4532-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyomar Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 243153

 Vistos, etc.

Vincule-se o valor da fiança ao executivo de pena do condenado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247165 Nr: 7659-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Celestino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 247165

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela Defesa, requerendo, em síntese, a 

retirada do aparelho de monitoramento eletrônico utilizado pelo 

recuperando, vez que estaria sendo alvo de discriminação perante a 

sociedade.

 Vieram-me conclusos.

Decido.

Preambularmente, insta consignar que devido a lamentável deficiência da 

atuação do Estado em não disponibilizar estabelecimentos penais 

adequados para os diversos regimes previstos na legislação penal, o 

monitoramento eletrônico, introduzido no sistema penal brasileiro pela Lei 

nº 12.258/2010, constitui importante meio utilizado pelo Poder Público para 

fiscalizar e controlar o recuperando que cumpre sua pena fora do 

ergástulo público.

Nessa linha intelectiva, ao permitir que o apenado usufrua determinado 

benefício executório, sem qualquer meio de fiscalização, a pena se 

tornaria um autêntico arremedo, insuficiente para coibir o recuperando à 

prática de novos delitos.

Destarte, segundo a Lei de Execuções Penais, poderá o magistrado 

determinar o uso do monitoramento eletrônico para fins de fiscalização, 

sempre que visualizar a necessidade no caso concreto, bem como poderá 

revogá-la quando se tornar desnecessária e inadequada, consoante art. 

146-B e art. 146-D da LEP.

A par dessas considerações, ao analisar os autos, vislumbro que o 

recuperando foi condenado à pena de seis anos e oito meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, tendo progredido ao semiaberto em 

23.03.2017 (fl. 93).

Nesse viés, em razão da inexistência de estabelecimento prisional para o 

cumprimento de pena no regime semiaberto, este Juízo alterou as 

condições aplicadas anteriormente aos recuperandos desta Comarca, 

com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e preventiva da sanção 

penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram por demais brandas.

Outrossim, em que pese o penitente estar cumprindo corretamente as 

condições aplicadas, consigno que não há motivos suficientes para 

ensejar a revogação do monitoramento eletrônico, pois não há falar em 

constrangimento ou violação do princípio da dignidade da pessoa humana 
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pelo uso da tornozeleira eletrônica, desde que o apenado se submeta 

corretamente às condições do monitoramento, não sofrerá restrições 

maiores do que as decorrentes do uso de um aparelho eletrônico que 

pode ser ocultado sob sua vestimenta.

 Além disso, sabe-se que nenhum direito é absoluto, ainda que se cogite 

eventual violação ao princípio da dignidade da pessoa humana pelo uso do 

monitoramento, prepondera o interesse maior da justiça, nesse caso pro 

societate, já que o grau de lesividade decorrente do uso da tornozeleira é 

bem menor àquele que advém, por exemplo, da ausência de fiscalização 

diante da elevada probabilidade de recidiva criminosa.

Nesse sentido, pertinente é a colocação do insigne professor Guilherme 

de Souza Nucci:

O princípio regente da dignidade da pessoa humana deve conduzir todas 

as normas de processo e execução penal, pois é o esteio do Estado 

Democrático de Direito. Questiona-se a utilização do instrumento eletrônico 

como forma de controlar alguns benefícios penais concedidos ao 

sentenciado . Seria ofensivo à dignidade humana? Cremos que não. Em 

primeiro lugar, torna-se fundamental salientar que todo benefício deferido 

em sede de execução penal depende da fiel observância por parte do 

condenado, a fim de mostrar a sua capacidade de recuperação e 

ressocialização. É natural exista fiscalização, pois nem todos os 

sentenciados cumprem, à risca, as condições impostas. Aliás, se não 

houvesse o controle, jamais se saberia se o sistema instituído tem 

resultado positivo. Em segundo ponto, sabendo-se essencial a 

fiscalização, pode ela se concretizar por meio humano ou eletrônico. 

Houvesse condições, o Estado poderia (e deveria) contratar agentes em 

número suficiente para controlar os sentenciados, seja quando estiverem 

em livramento condicional, seja em prisão domiciliar, bem como em saídas 

temporárias. Em terceiro lugar, o monitoramento eletrônico se faz 

discretamente, sem alarde, funcionando como um autêntico vigia oculto, de 

maneira que não denigra a imagem do sentenciado, nem o exponha ao 

ridículo. Por óbvio, qualquer forma de monitoração constituída de maneira 

clara e expositiva, demonstrando tratar-se de pessoa fiscalizada pelo 

Estado é ofensiva à dignidade humana. Do contrário, se somente o 

condenado sabe do aparelho, nada se altera em sua vida, pois se 

encontra com a liberdade cerceada até o cumprimento integral da sua 

pena. Finalmente, privilegiar a liberdade do sentenciado, ainda que 

monitorado, é o mais adequado caminho para a sua reintegração social. 

(Nucci, Guilherme de Souza Manual de processo penal e execução penal / 

Guilherme de Souza Nucci. – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : 

Forense, 2014).

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa para manter o monitoramento 

eletrônico fixado ao recuperando, bem como reitero as condições 

aplicadas às fls. 121/122.

Aguarde-se o cumprimento da pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para progressão de regime (08.11.2018).

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230650 Nr: 2148-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo n. 7168-16.2017.811.0086 - Código n. 112289.

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pelo 

servidor DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS, matrícula 25319, referente ao 

quinquênio 26/11/2012 a 26/11/2017, com amparo no art. 109 da Lei 

Complementar n. 04/90.

Juntaram-se documentos (fls. 3-8).

É o breve relato. Decido.

A licença-prêmio por assiduidade é benefício cujas condições de 

concessão estão previstas nos artigos 109 e 110 da Lei Complementar n. 

04/90, in verbis:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado 

o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

§ 3º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

§ 4º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Extraem-se dos dispositivos transcritos os seguintes requisitos para 

concessão da licença especial: a) cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público estadual; b) inocorrência de faltas injustificadas no 

período; c) inocorrência de aplicação de penalidade disciplinar de 

suspensão no período; d) inocorrência de afastamento do cargo em 

decorrência de licença por motivo de doença em pessoa da família sem 

remuneração, de licença para tratar de interesses particulares, por 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva ou para 

acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Verifica-se no caso em crivo que o postulante ingressou nos quadros do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 26/11/2012 no cargo de 

Técnico Judiciário e após, em 20/06/2017 no cargo de Analista Judiciário, 

sem interrupção, não havendo anotação em seus registros funcionais de 

aplicação de penalidade disciplinar de suspensão (fls. 3-8).

Nesses termos, certificada a inocorrência das circunstâncias impeditivas 

previstas no art. 110 acima transcrito, satisfeitos os requisitos legais, 

CONCEDO ao requerente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS, matrícula 

25319, licença-prêmio referente ao quinquênio de 26/11/2012 a 

26/11/2017, para usufruto oportuno.

Cientifique-se o requerente. Comunique-se ao DRH-TJMT. Registre-se.

Após, ARQUIVE-SE.

Nova Mutum/MT, 1º de fevereirio de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 2744-38.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Claudete de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:SP 86.374, Odair Donizete Ribeiro - OAB:MT 9.935-A, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:11279-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73696 Nr: 2215-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson 

Borsatti, Agnaldo Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGc, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora acerca do despacho proferido às fls. 153: Vistos em 

correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado 

às fls. 77/78, e documentos às fls. 79/152.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105788 Nr: 3738-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Rogerio Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105854 Nr: 3766-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado às fls. 242/244, declaro a suspensão do feito 

pelo período de 60 (sessenta) dias, ou até manifestação da Parte 

Exequente acerca do prosseguimento da missiva.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111501 Nr: 6807-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNRdS, RBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Midiã Carbo Ferneda Borguetti 

- OAB:MT 21.097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o não cumprimento do ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, informe nova data para 

realização da audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento.

Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de realização de 

audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para 

novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111625 Nr: 6861-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVGS, FdSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Bezerra Atta - OAB:MA 

13.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107330 Nr: 4621-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uninga Unidade de Ensino Superior INGA Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Meldola Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Barbosa - OAB:PR 

53.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 110959 Nr: 6495-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Fernandes Silva, Patricia Cistina Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marielene Hidalgo de Souza, Real Brasil 

Consultoria e Perícias LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:MT 18.255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - OAB:MT 

19.476-O, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 14h00min.

Intime-se a Testemunha Adailton Rogério de Oliveira Aires no endereço 

declinado à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111502 Nr: 6808-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ, IMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleksandro Ferreira de Sousa 

- OAB:PR 80.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111508 Nr: 6813-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Pastor Silva - 

OAB:SP 307.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, anoto que o ato deprecado estava agendado para o dia 

24.11.2017, sendo que a missiva somente fora distribuída na data de 

28.11.2017, assim, considerando o não cumprimento do ato em tempo 

hábil, oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nova data para realização do exame, no intento de possibilitar seu 

efetivo cumprimento.

Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de realização do 

exame pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para 

novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111511 Nr: 6816-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astério Júnior Gusmão - 

OAB:MG 85.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o não cumprimento do ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, informe nova data para 

realização da audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento.

Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de realização de 

audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para 

novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111512 Nr: 6817-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Luz - OAB:SC 

33.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o não cumprimento do ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, informe nova data para 

realização da audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento.

Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de realização de 

audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para 

novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111514 Nr: 6818-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilonês Nepomuceno - OAB:MT 

14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o não cumprimento do ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, informe nova data para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 513 de 756



realização da audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento.

Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de realização de 

audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para 

novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111661 Nr: 6879-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheila Daiane de Oliveira Aguiar, Gilbert Rocha Preti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pura Magia Festas e Eventos Ltda ME, Ana 

Karine Callai, Juliana Callai de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:MT 17.765-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:MT 11.445-O

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 15h30min.

Intime-se a Testemunha Jorge Luiz dos Santos no endereço declinado à fl. 

3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86119 Nr: 2608-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMERICO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Leila Marcarini Fogaça, José Roberto 

Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Ferreira Klen - OAB:PR 

49.534, Rafaela Colpani - OAB:/PR 58.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de endereço da parte 

Executada, conforme decisão à fl. 38, a parte Exequente informou a não 

localização do seu endereço, ocasião em que postulou ao Juízo pela 

pesquisa, vide manifestação à fl. 40.

Nesse ponto, denota-se que a parte Exequente não comprovou nos autos 

a efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar ao feito 

qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.

Ademais, mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a 

parte Executada, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando 

provado várias tentativas de busca pela parte Exequente, conforme 

posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE BUSCA DO ENDEREÇO DAS EXECUTADAS PELO SISTEMA 

INFOJUD - CABIMENTO – DILIGÊNCIA REALIZADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA VÁRIAS VEZES NA RESIDÊNCIA DAS AGRAVADAS – CITAÇÃO 

INFRUTÍFERA – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL 

-DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A consulta 

online aos sistemas infojud, com o intuito de obter informações acerca do 

endereço do executado, é medida cabível quando a parte exequente, após 

tentativas várias, não consegue atingir seu objetivo, devendo atender o 

princípio da celeridade e eficiência processual.” (AI 76499/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). (Sem 

grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte a parte Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço, de maneira efetiva, 

conforme delineado na decisão à fl. 38, sob pena de devolução da 

missiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93818 Nr: 2341-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária do Brasil - Coopermibra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edimir Dias Tunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Jairo Fernando Belini - OAB:59596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente/Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Executada/Requerida, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99765 Nr: 77-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE FARIAS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a inércia da parte Requerente/Exequente conforme certidão 

à fl. 12, determino a devolução da presente carta precatória à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103822 Nr: 2646-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasquali & Jankoski Ltda, Juscelino Jankoski, 

Rosangela Pasquali Jankoski, Amauri Fornari, Inez Scherpinski Fornari, 

CELSO VALENTIN MARTINAZZO FORNARI, ELZIRA JOANA SEITZ 

FORNARI, ALCIMAR FORNARI, LOURDES PONCIO DE OLIVEIRA FORNARI, 

LUIZ MARCO FORNARI, ROSANGELA FATIMA ANTUNES DE MORAIS 

FORNARI, LUIZ FORNARI, Auro Luiz Comin, SALETE ZANCHET FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:MT 10.365-A, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente/Exequente à fl. 22 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 30 (trinta) dias, a iniciar-se 

na data de 22.08.2017.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 
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conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104378 Nr: 2944-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecamat Florestal Ltda, Evandro Viero 

Trevisan, Luiz Viero Trevisan, Mara Lúcia Cardozo Trevisan, Claudia 

Martinez Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, revogo o determinado à fl. 23, considerando o disposto à fl. 

25.

 Ademais, dê-se fiel cumprimento ao despacho proferido à fl. 18.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 4390-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ederson Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:MT 14.539, JULIANE BUSSOLARO - OAB:MT 15.051-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pleito formulado pela parte Exequente às fls. 18/19, uma vez que 

se trata de competência do Juízo Deprecante e não deste Juízo 

Deprecado, o qual se encontra adstrito ao objeto da presente missiva.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107197 Nr: 4556-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina Cravo Batilani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Maskow Morales - 

OAB:SP 272.460, Rodrigo Aparecido Raymundo - OAB:SP 196.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilan Goldberg - OAB:RJ 

100.643, Marcelo Augusto de Moura - OAB:SP 97.975

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

abril de 2018, às 13h30min.

Intime-se a Testemunha Fernando Herrmann no endereço declinado à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110453 Nr: 6179-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Altair Teles, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rinaldo Ferreira da Silva - 

OAB:MT 6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 16h00min.

Intimem-se as Testemunhas Mauro Cesar Vidal e Waléria da Costa Ferreira 

no endereço declinado à fl. 03.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110976 Nr: 6509-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Francisco Salome 

Figueira - OAB:SP 255.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111158 Nr: 6637-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olam Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Martinelli de Mendonça - 

OAB:MT 13.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111204 Nr: 6664-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Divino de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:MT 7.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111425 Nr: 6778-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Boing Novello, Arnaldo Novello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:MT 

4.266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 7019-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS RUFINO - 

OAB:16789, Edson Emilio Spagnollo - OAB:MT/38105, Itamar 

Francisconi Silva Filho Jonadabe dos Reis Santiago - OAB:, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de 

Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:MT / 

17.441 A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se o atinente a avaliação dos bens conforme deprecado, servindo 

a cópia de mandado.

Nesse ponto, determino a realização da avaliação por oficial de justiça a 

ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que com o aporte aos 

autos da referida avaliação, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo legal, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112076 Nr: 7065-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 7089-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

No tocante ao estudo deprecado, este deve ser realizado pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, quando, então, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento da determinação.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112179 Nr: 7116-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Melz Rhoden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - OAB:MT 

12.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 2447-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Saijo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Palmieri da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, em relação ao disposto na certidão à fl. 25, sob pena de 

devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112881 Nr: 206-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Portela Morais - OAB:MA 

10.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80461 Nr: 3637-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25832 Nr: 585-69.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes & Cia Ltda, Maria Cristina Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Henrique da F. 

Vitorino - OAB:SP 363.392, Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 Nos termos do artigo 272 do CPC e da determinação de fls. 268, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de renovar a intimação da parte requerida, por seus 

advogados, acerca da sentença de fls. 230/238, a seguir transcrita: 

"(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, para fins de: JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos de danos morais e materiais referentes ao protesto realizado em 

desfavor de Maria Luiza Laurini Tonetti; JULGAR IMPROCEDENTE o 

reconhecimento da dívida de Comissão de Venda, representada pelo 

documento de fl. 25/26; JULGAR IMPROCEDENTE os danos morais 

decorrentes da constituição e manutenção da hipoteca; JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de retirada de da hipoteca; HOMOLOGAR O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO, em relação a dívida de diferença de soja, 

no valor de R$ 5.287,28 e R$ 32.707,06 referentes a reposição do defeito 

nos produtos POAST e Assist, com juros de mora de 1% contados da 

citação e correção monetária da data da distribuição da demanda; 

JULGAR PROCEDENTE o pagamento de Comissão de Venda a requerente 

no valor de R$ 60.153,43 (sessenta mil cento e cinquenta e três reais e 

quarenta e três centavos), com juros de mora de 1% contados da citação 

e correção monetária da data do vencimento, 30.03.2002. Ante a 

sucumbência recíproca condeno cada parte a arcar com 50% (cinquenta 

por cento) das custas. Condeno a parte Autora ao pagamento de 

honorários no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor dos 

advogados da parte Requerida. Condeno a parte Requerida ao pagamento 

de honorários no valor de 10% do valor da condenação em relação aos 

advogados da parte Autora. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73474 Nr: 1991-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGMdO, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo das certidões de fls. 64 e 67 e tendo em vista 

que a Defensoria Pública patrocina a parte Exequente, nomeio o Dr. Jonas 

H. Meldola da Silva para patrocinar os interesses do Executado Diogenes 

dos Santos Oliveira, determinando que seja o curador especial intimado 

para apresentar a manifestação legal pertinente, nos termos que restou 

determinado às fls. 65.

 Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 4 (quatro) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o Ilustre Causídico nomeado para que tome ciência do teor da 

presente decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70020 Nr: 2558-78.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância a sentença proferida às fls. 104/106.

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92830 Nr: 1752-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 
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- OAB:MT-16604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, defiro parcialmente o pleito às fls. 67/68, intime-se 

a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Oficie-se, ainda, ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

solicitando o extrato previdenciário do trabalhador, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 2777-62.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância a sentença proferida às fls. 65/69.

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76051 Nr: 4627-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em relação ao 

disposto à fl. 36.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87064 Nr: 3130-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48099 Nr: 3522-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda Augusto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Diante da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Instituto 

Executado às fls. 135/138, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze), requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51195 Nr: 2230-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Rosa de Almeida Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110037 Nr: 5955-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 2181-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O E P Serviços Agricolas LTDA - ME ( BOA SAFRA), 

Oseias Evandro Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Margarida Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristyny L. Gonçalves de 

Almeida - OAB:MT 16.279, Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:MT 

14.645, Patricia Oliveira Gonçalves - OAB:14645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) , com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109111 Nr: 5524-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazon Temper Industria de Vidros Temperados 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilnei Cogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinéia Miquelin Bertan - 

OAB:OAB/MT7.249, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) , com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74167 Nr: 2691-86.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data designada 

para realização da perícia, sendo o dia 27/03/2018, às 18h40min, no 

Pronto Atendimento Municipal, situado na Av. das Araras, s/n, Jardim II 

(próx. A creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 384-86.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Markele Isabel Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pinheiro Oliveira Filho, Município de 

Nova Mutum - MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal Maso, OAB/MT 

13.390 de sua nomeação como Curadora Especial do Requerido, conforme 

parte da decisão de fls. 19/21-v "(...) Desde já, nomeio como curadora 

especial do requerido a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal Maso, OAB/MT 

13.390, de modo que fixo os honorários advocatícios em 04 (quatro) 

URH’s de acordo com a tabela da OAB/MT. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 2749-21.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 27/03/2018, às 

18h20min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87688 Nr: 3539-05.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Boeff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 27/03/2018, às 

19h20min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107112 Nr: 4516-26.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 26/03/2018, às 

19h20min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111054 Nr: 6544-64.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data 
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designada para realização da Perícia, sendo o dia 27/03/2018, às 

18h00min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49658 Nr: 737-73.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 26/03/2018, às 

18h00min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 2305-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEdOA, APPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis R. dos 

Santos - OAB:15.145, JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18098/MT

 Vistos.

Ante a extinção do feito em face do cumprimento da obrigação, determino 

a baixa nos protestos e das negativações em nome do executado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 3954-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Terlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar as partes, por seus advogados, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 26/03/2018, às 

19h00min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77809 Nr: 1295-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital José Fialho Velho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Considerando que o executado informou que efetuou o parcelamento do 

débito junto ao Estado de Mato Grosso, conforme comprovantes de fls. 

35/36, bem como que se trata de pessoa idosa, que se encontra 

adoentado, determino o desbloqueio dos valores bloqueados às fls. 24/25.

 Após, dê-se vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre o petitório de fls. 26/41.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93094 Nr: 1914-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAR, ÉAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wancleiry Daniela dos 

Santos Leonel - OAB:19.972/PA

 Vistos.

Cuida-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 528, § 3°, do Código 

de Processo Civil, promovida pela exequente JOSIELLY RACHEL AZULAY 

REBOUÇAS, em face do executado JOSUÉ MENDONÇA REBOUÇAS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citado para efetuar o pagamento do débito, o executado quitou 

parcialmente a dívida, conforme informado pela representante da 

exequente às fls. 42, oportunidade em que requereu a decretação da 

prisão civil do devedor.

Trouxe ainda a atualização do valor devido, às fls. 43.

Sendo assim, antes de se decretar a sua prisão civil, tenho como 

imprescindível nova intimação do executado para efetuar voluntariamente 

o adimplemento do débito.

Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito reclamado 

referente às prestações vencidas na data do efetivo pagamento, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 528, § 3° e 911 do Código 

de Processo Civil.

 Advirta-se o executado no mandado que, caso ele não efetue o 

pagamento nem apresente justificativa plausível a ser analisada pelo juiz, 

sendo regularmente citado, além de ser protestado o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses, consignando, ainda, que o cumprimento da pena eventualmente 

imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na forma do artigo 323 do 

Código Processual Civil.

Esclareça-se ainda ao devedor que, ao pagar a prestação, ficará 

suspensa a ordem de prisão porventura decretada, ou se expedirá 

incontinenti o alvará de soltura, conforme a hipótese.

Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100399 Nr: 431-94.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Mazalotti Danguy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, da data 

designada para realização da Perícia, sendo o dia 26/03/2018, às 

18h20min, no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, situado na Av. das 

Araras, s/n, Jardim II (Próx. A Creche Monteiro Lobato), Nova Mutum - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 346-74.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernandes Lima -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 
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OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-82.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE 

CARVALHO JUNIOR Dados do Processo:  Processo : 

8010567-82.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT0016016A Nome: 

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR Endereço: Rua BURITIS, 563, 

BAIRRO JARDIM II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Endereço: Avenida HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 2368, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 

Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para que informe o endereço atualizado da Parte Requerida, 

haja vista o retorno negativo do AR no ID 6494285, a fim de possibilitar a 

designação de nova Audiência de Tentativa de Conciliação. Nova Mutum - 

MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-97.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DO ESPIRITO MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BRASIL TELECON CUMPRIMENTO 

D E  S E N T E N Ç A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

8010103-97.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 21.600,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: JORGE DO ESPIRITO MENIN Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - MT0004651A Nome: JORGE DO ESPIRITO 

MENIN Endereço: Rua DOS LIRIOS, 106, JARDIM I, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: BRASIL TELECON Advogado do(a) 

REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT0013241S-A Nome: BRASIL 

TELECON Endereço: , 3209, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para que efetue o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), conforme Art. 523, §1º do NCPC. DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. 

Nova Mutum - MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL 

E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA 

DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - 

MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108313 Nr: 5109-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Paixão Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que o querelante ofereceu queixa-crime contra o querelado, 

incursando-o nas sanções dos artigos 138, 139 e 140, todos do Código 

Penal, designo audiência de conciliação para o dia 26/04/2018, às 

16h30min, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal.

Intimem-se querelante e querelado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97368 Nr: 4677-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Processo n.º: 4677-70.2016.811.0086

Código n.º: 97368

Vistos em correição, etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta redesigno a 

audiência para o dia 29 de abril de 2018, às 16h00min.

Destarte, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 7165-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CRUZ ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Elabore-se cálculo de liquidação de pena, devendo constar como data 

base, a data da intimação da sentença, qual seja, 06/12/2017, bem como 
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constar como detração o período entre 04/03/2017 a 05/12/2017.

Ademais, certifique-se o senhor gestor acerca do trânsito em julgado da 

sentença e, após, diligencie a juntada da Guia de Execução Penal 

definitiva.

Cumpridas as determinações, dê-se vista dos autos ao ilustre 

representante do Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110907 Nr: 6464-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Domingos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Eduardo Domingos Duarte. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79064 Nr: 1303-74.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON BARBOSA DOS SANTOS, Cpf: 

91177839172, Rg: 350260-2, Filiação: Maria Aparecida Martins dos Santos 

e Antonio Barbosa dos Santos, data de nascimento: 23/08/1974, 

brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, convivente, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos... O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de EDSON BARBOSA DOS SANTOS, já qualificado, com 

incurso nas sanções do artigo 147, “caput”, c/c o artigo 61, incisos II, 

alíneas “a” (motivo fútil), “e” (contra ascendente), “f” (prevalecendo-se 

das relações domésticas e com violência contra a mulher) e “h” (contra 

maior de 60 – sessenta – anos), ambos do Código Penal , com as 

implicações da Lei Ordinária de n.º 11.340/2006. É o sucinto relato. Decido. 

Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal, ou seja, 

elementos da ação, condições, pressupostos e justa causa. Dispositivo. 

Diante o exposto, RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado EDSON 

BARBOSA DOS SANTOS, com incurso nas sanções do artigo 147, 

“caput”, c/c o artigo 61, incisos II, alíneas “a” (motivo fútil), “e” (contra 

ascendente), “f” (prevalecendo-se das relações domésticas e com 

violência contra a mulher) e “h” (contra maior de 60 – sessenta – anos), 

ambos do Código Penal , com as implicações da Lei Ordinária de n.º 

11.340/2006, assim determino: 1. Cite-se o denunciado para apresentar 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP). 2. 

Não apresentada à defesa prévia no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo 

de 10 (dez) dias. 3. O Oficial de Justiça deverá, por ocasião do 

cumprimento do mandado de citação, indagar do réu se o mesmo possui 

advogado (a) constituído (a) (s) ou condições de constituir procurador (a) 

(es). Em caso negativo, os autos deverão ser encaminhados 

imediatamente à douta Defensoria Pública para patrocinar a defesa, 

independentemente do transcurso do prazo de 10 (dez) dias acima 

assinalado (CNGC, Cap. 07, Seção 05, Item 7.5.1.4). 4. Não tendo sido 

juntada aos autos, solicite informação sobre eventual antecedentes do 

acusado no Cartório Distribuidor desta Comarca, no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e Nacional, no Instituto Nacional 

de Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota 

ministerial do "parquet". Comunique o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem 

como à Delegacia de Polícia local. 5. As varas criminais acumularão as 

competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher 

para o processo e o julgamento das causas (art.33 paragrafo único, Lei 

11.340/06), assim, será garantido o direito de preferência no andamento 

do feito. 6. Expeça-se ofício à Delegacia de Polícia para que, no prazo de 

cinco dias, proceda a remessa de cópia de documento comprobatório da 

idade da ofendida MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS. 7. 

Apresentada ou não a resposta no prazo de 10 (dez) dias, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. “Quem ama cuida. Quem ama respeita.” JUSTIÇA 

PELA PAZ EM CASA 15 a 19 de Agosto de 2016.

Despacho: Vistos.Cite-se o acusado por edital, nos termos do art. 363, 

§1º, do CPP.Transcorrido o prazo da citação por edital, conclusos para 

deliberação.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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 29 de janeiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14730 Nr: 1080-10.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PONCIANA PEREIRA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o noticiado pela parte requerida às folhas 170/171, intime-se a parte 

autora para manifestar no feito, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 6646-17.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA, JOSAFÁ 

FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“§ 8o 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.”

Considerando que o réu Josafá foi regularmente intimado para comparecer 

à audiência de conciliação e não justificou sua ausência (ref. 43), nos 
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termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico, em seu 

desfavor, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, devendo a 

quantia ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito em dez dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89619 Nr: 2407-67.2017.811.0012

 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: RAFAYANE FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CORREIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 ... Fundamento e decido.Compulsando os autos, verifico que, tratando-se 

de causa que afeta a direito de crianças e adolescentes, a qual tem regra 

diversa da estatuída no Código de Processo Civil, o juízo competente é 

aquele mais próximo do local em que o infante e seu guardião se 

encontram residindo, nos termos do artigo 147, incisos I, II, do ECA. Assim, 

prevalece no procedimento da Infância e Juventude a regra do “juízo 

imediato”, o qual prevê ser competente para apreciar causas envolvendo 

menor o juízo mais próximo deste.Nesse sentido .... Extrai-se das 

alegações iniciais que a genitora e o menor residem em Várzea 

Grande/MT, motivo pelo qual, a fim de se garantir os interesses da menor, 

o processo deverá ser remetido àquela Comarca, uma vez ser a 

competente para processar e julgar a presente ação.Oportuno mencionar 

que o autor, intimado para se manifestar, optou pela remessa dos autos ao 

juízo de Várzea Grande/MT, não se aplicando no caso em comento a regra 

da “perpetuatio jurisdictionis”, devendo haver sua mitigação para fins de 

proteção do melhor interesse do menor.Nos termos do art. 147, incisos I e 

II, do ECA, demonstrada a competência absoluta, portanto, improrrogável, 

declino a competência e determino a remessa dos autos à Comarca de 

Várzea Grande/MT, para distribuição a uma das Varas da Infância e 

Juventude, com as homenagens de estilo.Cumpra-se, com urgência. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Após o decurso do prazo legal, 

remetam-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74042 Nr: 2391-84.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Ref. 143: Revogo a decisão de Ref. 143, a qual não guarda relação com o 

presente feito, tendo sido lançada neste autos por equívoco.

Ref. 140: Defiro.

Designo audiência para oitiva da testemunha Roberto Alves da Silva, 

policial militar, para o dia 14 de março de 2018, às 14h00min (horário oficial 

de Cuiabá).

Requisite-se a apresentação da testemunha.

Intime-se o réu pessoalmente para comparecimento ao ato, caso não seja 

revel.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3113-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, AADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Analisados os autos verifico que, uma vez preso no juízo deprecado, o 

executado pagou parte de seu débito, ensejando, indevidamente, sua 

soltura por referido juízo, sem prévia manifestação deste juízo deprecante.

Havendo o executado depositado parte do valor devido à ref. 68, sendo 

incontroversa tal quantia, determino expedição de alvará para 

levantamento pela exequente.

Considerando-se haver a exequente noticiado a subsistência do débito, 

determino o protesto de tal dívida e a intimação do executado, por meio de 

seu procurador, para quitar integralmente os alimentos em atraso em 3 

dias, devendo comprovar tal providência nos autos.

 Decorrido tal prazo sem comprovação de pagamento, desde já decreto a 

prisão civil do executado por 60 dias, ante sua recalcitrância.

Com a vinda de comprovante, abra-se vista à DPE e ao MPE.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91161 Nr: 3309-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAES SOBRINHO, MARCOS ALBERTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO APARECIDO DE SOUZA 

- OAB:4603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96563 Nr: 6570-90.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ERDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos em face Elisabeth Rocha de Oliveira, ambos qualificados.

Conforme consta em ref. 11, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte executada.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Custas pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71702 Nr: 1373-28.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA EDUARDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- CHAMO O FEITO À ORDEM, considerando-se que a ação foi ajuizada em 

2015 e até a presente data não houve despacho recebendo a inicial e 

determinando a citação da parte ré.

II Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

III-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

IV- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

V- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

VI- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VII- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81088 Nr: 2215-71.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PVTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeitas as exigências legais, defiro o requerimento de folhas retro e 

converto a presente ação de busca e apreensão em execução.

Efetuem-se as anotações necessárias, inclusive na Distribuição.

Nos termos do art. 827, § 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil:

a) cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua 

propriedade suficientes para a garantia da execução.

b) em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) o valor da dívida.

c) em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada 

poderá ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional 

do advogado da parte exequente.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81816 Nr: 2668-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYANA MANUELA BAZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA VARASCHINI TONETTO, MARTA 

REGINA TONETTO, CARLOS ALFREDO TONETTO, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT, ALFREDO FLORIANO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O-MT, MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - 

OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação sobre a devolução da carta 

precatória, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 4035-28.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Soares da SIlva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre o pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88235 Nr: 1550-21.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia do falecimento da autora, intime-se o causídico da 

parte para requerer a habilitação dos herdeiros/espólio, nos termos legais, 

ou requerer o que entender de direito.

Concedo o prazo de trinta dias para manifestação.

Ref. 30: intime-se a parte ré para ciência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 5936-94.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI CARDOSO DA SILVA, DEUSELINA FERREIRA 

DE LEMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR 

- OAB:17004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, considerando-se os valores 

elevados dos bens imóveis pertencentes aos requerentes descritos na 

inicial, bem como os valores dos proventos do requerente Juraci, que 

ultrapassam três salários mínimos, o que afasta a alegada 

hipossuficiência.

Entretanto, considerando-se que os requerentes alegam não possuir 

condições financeiras para pagar, de pronto, as custas judiciais, 

AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais, que deverão 

ser pagas em 10 (dez) prestações mensais, devendo recolher, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a primeira parcela, nos termos do art. 98, § 6º, do 

CPC.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Depois de efetivado o pagamento da primeira parcela das custas, 

determino seja a presente ação encaminhada ao Ministério Público para 

manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 8010-24.2017.811.0012

 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: GECIONE DIAS ANDRADE FILHO, FLAVIANNE VAZ 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida pela parte autora para determinar o 

cancelamento dos protestos dos títulos mencionados na exordial, CDA n. 

2017472044 e 2017472045, no valor de R$ 165.640,56 cada, em nome 

dos autores Flaviane e Gecione, constantes no Cartório do 2º Ofício de 

Nova Xavantina/MT.Expeça-se mandado/carta de cancelamento para 

regular cumprimento.Nos termos do art. 55, §3º, do CPC, determino a 

reunião do presente feito aos autos de Código 75979. 

APENSEM-SE.Considerando-se que nos autos de Código 75979 foi 

autorizada a expedição de alvará, em favor da parte autora, para 

levantamento da quantia depositada em juízo, REVOGO tal determinação, a 

fim de que os valores depositados permaneçam vinculados ao juízo como 

forma de garantia da dívida.AUTORIZO, caso seja de interesse do Estado 

de Mato Grosso, o levantamento da quantia incontroversa em seu favor, 

no valor de R$ 128.516,92 e seus acréscimos legais, permanecendo 

vinculado ao feito o valor de R$ 41.824,84 e seus acréscimos legais, até 

ulterior deliberação deste juízo.O Estado deverá fornecer os dados 

bancários para expedição de alvará.TRASLADE-SE a presente decisão 

para os autos de Código 75979.Deixo, por ora, de designar audiência de 

conciliação, considerando o ofício circular de n. 05/2016/PRES, 

encaminhado pela presidente do NUPEMEC-TJMT, bem como levando-se 

em consideração não ser de praxe o comparecimento dos procuradores 

do estado réu nestas solenidades realizados no interior o estado.Cite-se o 

requerido por meio de sua procuradoria, com envio dos autos, para, caso 

queira, responder a presente ação no prazo legal.Apresentada a 

contestação, intime-se a parte autora para réplica em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 441-79.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA RAQUEL DE SOUZA YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 70: defiro o pedido formulado.

Expeça-se o necessário mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado à fl. 65.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3855 Nr: 1907-89.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestar sobre eventual configuração 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35383 Nr: 1456-20.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. K. DE O. MARQUES - ME, WILTTON 

KYSNEY DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente, com envio dos autos para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66634 Nr: 1737-34.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE PEREIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se conforme determinado à fl. 113.

Expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento das 

quantias depositadas.

 O autorizado deverá possuir poderes específicos para a prática do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26737 Nr: 1246-37.2008.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEOPOLDO BREITENBACH, LEONILDA 

FÁTIMA DELAZARI BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos.

 Fls. 156/160: intime-se a parte exequente para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 2922-10.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYCEMARA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguarde-se em Cartório o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente a parte exequente para 

requerer o que for de direito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção por 

inércia.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30156 Nr: 644-12.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a informação de que não consta débito em aberto em nome 

do autor (fls. 229/234) indefiro o pedido de fl. 221, item II.

No mais, intime-se a parte interessada a dar prosseguimento ao feito.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da 

parte interessada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1425-97.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. C. GRESPON & CIA LTDA, CLAUDIA 

ROSANE CANDIDO GRESPON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fl. 78: cadastre-se a advogada do polo passivo para recebimento das 

devidas e futuras intimações.

Indefiro o pedido de suspensão de fl. 95, eis que o processo encontra-se 

suspenso desde 2015 aguardando o acordo de compensação informado.

Determino a intimação das partes para informarem eventual finalização do 

parcelamento concedido e quitação do débito cobrado.

A intimação da parte executada será via DJe e, findo o prazo de 05 

(cinco) dias para manifestar, abra-se vista a Fazenda Pública, com envio 

dos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61343 Nr: 2442-03.2012.811.0012

 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): ELIAS BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

 A fim de evitar futura alegação de nulidade, restitua-se o prazo para a 

parte ré manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos.

Após, vista ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 2156-88.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA, SOLANGE 

IVETTE DE VOGELAERE BRAUN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHER THOMPSON EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELLINA SILVA GALVANI - 

OAB:258.964/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS B. DANIEL - 

OAB:46.784

 Vistos.

 Certifique a tempestividade dos embargos declaratórios apresentados.

Fls. 207/208: intime-se a parte embargada para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23317 Nr: 1520-35.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEADORA HP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

 Fl. 160: defiro o pedido.

Intime-se conforme solicitado.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a intimação, com ou sem 

manifestação, abra-se vista dos autos à exequente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 225-16.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NX LEILÕES S/C LTDA, JOSÉ CARLOS BIESDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066-MT, WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

 Fl. 88: indefiro o pedido de extinção do presente feito, uma vez se tratar 

de cumprimento de sentença que condenou o vencido (NX Leilões) ao 

pagamento de honorários advocatícios.

Assim, não comprovado o pagamento da condenação, a continuidade do 

feito é medida que se impõe.

Por outro lado, verifico que não foram feitas as alterações necessárias no 

sistema e na capa dos autos, conforme determinado à fl. 86, motivo pelo 

qual determino seu fiel cumprimento.

Após, tornem conclusos para apreciação dos pedidos pendentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99368 Nr: 84-55.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - 
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ME, LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81088 Nr: 2215-71.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87962 Nr: 1381-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Em tempo, determino a realização de estudo social, a ser efetivado pela 

assistente social do juízo na residência da parte autora, devendo ser 

juntado o relatório no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada do laudo e estudo social, intimem-se as partes para 

manifestação.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88443 Nr: 1671-49.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR TAVARES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre o pedido da prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99710 Nr: 303-68.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que a ação foi proposta pela filha da pessoa 

cujos interesses se pretende tutelar, sem que para tanto tenha 

comprovado eventual substituição ou representação processual.

Deste modo, patente a ilegitimidade ativa, intime-se o autor para correção 

em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Sem prejuízo, havendo a autora solicitado encaminhamento do feito ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública, determino que no prazo acima 

estipulado apresente três orçamentos do tratamento objeto da demanda, 

visando assim possibilitar ao juízo verificar se a pretensão se encaixa no 

teto dos Juizados.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 380-77.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DOS SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 
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CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 1860-61.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA BARBOSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial e a realização de estudo social.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Ademais, determino a intimação da assistente social deste juízo para 

realização de estudo social, a ser feito na residência da parte autora, 

devendo ser entregue o relatório no prazo de trinta dias.

Com a juntada do laudo e do estudo social, intimem-se as partes para 

manifestação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 1552-88.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO ARANTES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre o pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 7340-83.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDFDS, GB, FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 12/03/2018, às 09h30min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 01/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99440 Nr: 136-51.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, NICIEL SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99447 Nr: 142-58.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Justiça Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 
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OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- PROCEDA-SE a correção da distribuição da ação, a fim de constar 

corretamente como polo passivo o INSS.

II- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

III- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

IV- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

V- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99773 Nr: 343-50.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFONSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99839 Nr: 384-17.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100058 Nr: 510-67.2018.811.0012

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, AVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: “na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.”

Assim, no presente feito, o valor da causa será igual a doze vezes o valor 

da diferença entre a prestação atualmente paga a título de alimentos e o 

valor da prestação pretendida.

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para emendar a 

inicial no prazo legal e corrigir o valor dado à causa.

Considerand-seo que a parte autora não recolheu as custas iniciais, 

determino sua intimação para que, no mesmo prazo, promova o 

recolhimento conforme o valor da causa estipulado nesta decisão, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-54.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KERITA JOSEFA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SANDRA ROCHA MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

11010744, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 1 de fevereiro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-98.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)
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PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA OAB - SP0154338A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o pedido de produção de 

prova testemunhal (Id. 11012315), designo audiência instrutória para o dia 

22 de fevereiro de 2018, às 08h00min – horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O comparecimento das 

testemunhas, se houver, ocorrerá independentemente de intimação, 

competindo às próprias partes, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de 

Processo Civil. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 1 de 

fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010263-14.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, em cumprimento 

a determinação constante (Id. 11454971), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11044411, no valor de R$=6.419,71= (seis mil 

quatrocentos e dezenove reais e setenta e um centavos), devidamente 

atualizado até o dia 07/12/2017. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para apreciação 

do pedido de penhora on-line (Id. 11044205). O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina, 1 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-05.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA PAULINO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010326-05.2016.8.11.0012 REQUERENTE: JUCELIA PAULINO 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisado o processo, verifico 

encontrar-se maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se 

de processo visando a declaração de inexistência de débito e 

condenação em indenização por danos morais. Em síntese alega a parte 

autora que no inicio de Julho de 2016, ao tentar comprar um liquidificador 

na loja Móveis Gazin, foi surpreendida com a informação de que não 

poderia comprar mediante crediário, uma vez que seu nome constava no 

cadastro de inadimplentes SPC. Em consulta, verificou que o débito que 

originou a inclusão do nome da autora no SPC foi incluso em 27/05/2016, 

pela reclamada, no valor de R$ 67,04, referente a fatura de energia do 

mês de maio/2106. Por fim aduz que referida fatura fora efetivamente 

paga, sendo indevida a negativação de seu nome. Foi deferida a liminar 

pleiteada, determinando-se à requerida que exclui-se o nome da autora do 

SERASA e SPC. Em contestação, alegou a requerida ser devida a inclusão 

do nome da autora no rol de devedores pelo débito do mês 05/2016, que 

teve o pagamento intempestivo, mas que, após o pagamento, solicitou ao 

SPC que procedesse a retirada do nome da Autora de seu rol, sendo 

culpa exclusiva do SPC a manutenção do nome da autora negativado. Pois 

bem, verifica-se que o débito motivador da negativação do nome da autora 

teve vencimento em 27/05/2016, havendo sido quitado em 22/07/2016, no 

valor de R$ 67,04. A consulta ao SPC foi realizada em 25/07/2016, a 

declaração de adimplência em 28/07/2016. O Código de Defesa do 

Consumidor Brasileiro não traz expressamente prazo fixado para retirada 

de apontamentos nos cadastros de inadimplentes após o pagamento das 

dívidas, assim, doutrina e jurisprudência têm levado em consideração, por 

meio de analogia, o disposto no art. 43 §3º do mesmo diploma, vejamos: 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais 

e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 

dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas. Assim, pela norma em 

apreço, a requerida detinha prazo para retirar o nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito até o dia 29 de Julho/2016. Desta forma, 

quando da ocorrência da suposta lesão à honra da autora, 25 de julho de 

2016, ainda não havia expirado o prazo para retirada de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes. Portanto, não há como imputar cometimento 

de fato ilícito à requerida, até porque referida conta foi paga com quase 

dois meses de atraso, em uma sexta feira, e o indeferimento de crédito 

ocorreu logo na segunda feira. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO da 

liminar anteriormente concedida e pelo JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA 

EM PARTE dos pedidos da inicial para declarar inexistente o débito no 

valor de R$ 67,04, referente à conta com vencimento em 27/05/2016 em 

nome da autora. Improcede, portanto, a pretensão indenizatória, posto não 

ter havido cometimento de ilícito pela requerida, como supra exposto. 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. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-09.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000224-09.2017.8.11.0012 REQUERENTE: VALDEIR 

FRANCISCO DE MORAES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Antes de 

apreciar a tutela de urgência pleiteada, intime-se o autor para, em cinco 

dias, juntar cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença/acórdão 

juntado à inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos com 

a urgência que o caso requer, a fim de ser apreciado o pedido liminar. 

Nova Xavantina/MT, 29 de janeiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FERNANDES ROCHA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 530 de 756



(ID n. ), designo audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2018, 

às 08h20min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 1 de fevereiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 1054-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázara Abadia Teixeira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte executada, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23462 Nr: 2235-44.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerino Batista de Jesus, Adelina Barbosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Oliveira Brandão, Francisco Rodrigues 

Pedrosa, Ercilia Antunes Maciel Rodrigues, Nésser Peixoto Ribeiro, Almir 

Alves da Silva, Fatima Andrea Rezende, Itacir Rodrigues, Irene Maria 

Rodrigues, Ari Rodrigues, Carme Sampaio Rodrigues, Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, Leandro Cezar Bitencourt, Karyne Silva Godoi, 

Eliane Aparecida Ramalho Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os autores para que, no prazo de 10 (dez) dias, para que 

atendam as solicitações do Cartório de Imóveis da Comarca de 

Paranatinga às fls. 300, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15314 Nr: 1627-51.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de bens, uma vez que compete a parte 

interessada diligenciar em busca de bens passíveis de penhora em nome 

da parte executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passíveis de penhora da parte executada, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29952 Nr: 393-24.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Dias Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 29952.Vistos.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser 

elaborado para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a 

pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 

independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I 

e II do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta 

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição 

inicial, contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e 

quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 1559-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

Os honorários correrão por conta da Justiça Federal, com base no caput 

do art. 2º c/c parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la.

Com o aceite, deverá o Sr. Perito iniciar os trabalhos.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, nos termos da sentença proferida 

nos autos. (fls. 40/42)

Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 
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contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 320-08.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lionides Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Vistos.

Com relação ao flagrante, não vislumbro qualquer vício ou irregularidade, 

motivo pelo qual homologo.

Quanto ao pedido de Liberdade Provisória, inicialmente, importa frisar que 

a liberdade é bem supremo só podendo ser restringida antes de uma 

sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos extremos, 

demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa.

Da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, bem 

como de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo 

que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva 

do flagrado não é necessária, já que a própria vítima informou não tem 

interesse em representar o custodiado, bem como, informar às fls. 35, 

tratar-se de fato isolado e que a sua liberdade não causará qualquer risco 

a mesma, o que inviabiliza a necessidade da custódia cautelar, tendo em 

vista a ausência dos demais requisitos previstos no artigo 312, do Código 

de Processo Penal. Bem assim pelo fato do crime imputado não permitir a 

medida extrema.

Por outro lado, observo a necessidade de se estabelecer outras medidas 

cautelares diversas da prisão, em especial de não manter contato com a 

vítima, bem como manter uma distância de pelo menos 100 (cem) metros, 

sob pena de ser revogado o benefício.

Posto isso, concedo a Liberdade Provisória ao autuado 

comprometendo-se a a cumprir as condições estabelecidas nesta decisão 

(manter distância da vítima).

 Expeça-se alvará de soltura e termo compromisso, se por outro motivo 

não estiver preso, intimando-o que no caso de descumprimento de 

qualquer dessas obrigações ou da prática de outra infração penal será 

revogado o benefício.

Com a vinda do inquérito policial ou ação penal, translade-se cópias das 

peças indispensáveis.

Apense-se com a Medida Protetiva.

Cumpra-se

Após, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 412 Nr: 770-20.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Maria Helena Bernardi Lemos, 

Pablo Bernardi Lemos, Diego Bernardi Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartley Simão Wits, Ana Maria Ribeiro Wits, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Diego Bernardi Lemos - OAB:58.802/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da renúncia do mandato informada à fl. 254, intime-se pessoalmente 

o autor para que, em 10 (dez) dias, constitua novo advogado aos autos, 

sob pena de extinção da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33234 Nr: 1472-04.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Homologo os cálculos apresentados pelo exequente (fls. 198/202), para 

que surtam os efeitos jurídicos legais.

 Determino a expedição de RPV que deverá ser disponibilizado em favor 

da exequente, em 60 dias, sob pena de sequestro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2250-71.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A

 Vistos, etc.

1. Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos polos ativo e 

passivo.

2. Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s), através de seu(s) 

representante(s) legal(is), a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa no valor 

de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

3. Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54203 Nr: 332-61.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Tolentino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13.930/MT, Ricardo Jose da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de bens em nome da parte executada, 

uma vez que compete a parte interessada diligenciar em busca de bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Indefiro ainda, o pedido de expedição de ofícios aos bancos indicados à fl. 

58.

Assim, intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passíveis de penhora da parte executada, sob pena de 
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extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59517 Nr: 295-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Geraldo Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca de endereço da parte executada junto ao 

INFOJUD formulado pelo exequente à fl. 37.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Decido.

Pois bem, é sabido e ressabido que cabe a parte autora realizar diligências 

para localizar o endereço do requerido.

Assim, compete ao exequente promover todas as diligências no sentido de 

localizar a parte executada não se justificando que o exequente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo credor, o que 

não se deu no presente caso.

Além do mais, o INFOJUD diz respeito à informações sigilosas, sendo que 

não se vislumbra a referida situação no presente caso, haja vista não 

tratar-se de quebra de sigilo.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

executada formulado pelo exequente.

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte executada, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 1393-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Castro Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão por Banco Bradesco S/A em face 

de Ricardo Castro Ortega.

Todavia, como se depreende da petição de fls. 62/64 dos autos, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e extinção do feito.

O acordo firmado entre as partes constitui-se título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 784, II, do CPC, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial.

Sendo assim, em atendimento ao art. 200, do CPC, homologo para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos a transação de fls.62/64.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, julgo extinto o presente feito, o que 

faço com resolução de mérito.

Custas proporcionais a ambas as partes.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55650 Nr: 1495-76.2014.811.0044

 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: VdOA, LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 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$ 

431,39 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 49. 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 número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral deste Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 1705-40.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Barbosa de Oliveira Bomtempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

Os honorários correrão por conta da Justiça Federal, com base no caput 

do art. 2º c/c parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la.

Com o aceite, deverá o Sr. Perito iniciar os trabalhos.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, nos termos da sentença proferida 

nos autos.

 Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 1590-14.2011.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

Os honorários correrão por conta da Justiça Federal, com base no caput 

do art. 2º c/c parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la.

Com o aceite, deverá o Sr. Perito iniciar os trabalhos.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, nos termos da sentença proferida 

nos autos.

 Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27779 Nr: 772-96.2010.811.0044

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 139/140 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 147.

Conforme informado às fls. 148/159, o executado efetuou o pagamento do 

acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61594 Nr: 1248-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Diante da concordância das partes com os cálculos apresentados pelo 

executado (fls. 59/64 e 66/67), homologo o sobredito cálculo para que 

surta os efeitos jurídicos legais.

2. Determino a expedição de RPV que deverá ser disponibilizado em favor 

da exequente.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 2429-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que decorreu o prazo de 90 (noventa) dias, como requerido 

na petição de fls. 59/60, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, devendo requerer o que entender 

de direito, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69517 Nr: 1465-70.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enildo Pinheiro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação constante à fl. 66, e considerando que os autos não 

podem ficar a mercê do perito, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha 

Junior, em substituição da perita nomeada anteriormente, com consultório 

médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame 

médico do requerente, que deverá informar a Secretaria Judicial da data 

para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 276-72.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Moura Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Vistos, etc.

O acordo das partes foi celebrado e encartado nos autos. Destarte, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito.

Em consequência, com fundamento nos termos do art. 313, inciso II, e art. 

921, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, determino a suspensão 

do feito até o cumprimento do acordado.

Ao arquivo provisório.

Após, decorrido o prazo acordado pelas partes, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do pactuado.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 878-87.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Lima Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

Os honorários correrão por conta da Justiça Federal, com base no caput 

do art. 2º c/c parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la.

Com o aceite, deverá o Sr. Perito iniciar os trabalhos.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, nos termos da sentença proferida 

nos autos.

 Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 929-98.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 90/93 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 100.

Conforme informado às fls. 101/106 e 107/112, o executado efetuou o 

pagamento do acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 1177-64.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bueno Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Diante da concordância das partes com os cálculos apresentados pelo 

executado (fls. 169/172 e 174/175), homologo o sobredito cálculo para 

que surta os efeitos jurídicos legais.

2. Determino a expedição de RPV que deverá ser disponibilizado em favor 

da exequente.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53935 Nr: 65-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greiciane Dias dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos, etc.

O acordo das partes foi celebrado e encartado nos autos. Destarte, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito.

Outrossim, foi informado às fls. 179 o cumprimento do acordo pelo 

executado.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, e 

diante do seu cumprimento, nos 924, II, do CPC, julgo extinto o presente 

feito, o que faço com resolução de mérito.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69060 Nr: 1300-23.2016.811.0044
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laurindo Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71070 Nr: 2032-04.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce dos Reis Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte recorrida, ora requerente, para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto pelo INSS, no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79837 Nr: 2163-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Vilela dos Santos, Valcir Contini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Clarinda Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

Com o endereço nos autos, retorne concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24713 Nr: 741-13.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Salvador Dognani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 295.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28283 Nr: 1278-72.2010.811.0044

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 147/148 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 157.

Conforme informado às fls. 158/163 e 164/168, o executado efetuou o 

pagamento do acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28284 Nr: 1279-57.2010.811.0044

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 141/142 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 151.

Conforme informado às fls. 154/159 e 160/165, o executado efetuou o 

pagamento do acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28940 Nr: 1937-81.2010.811.0044

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 142/145 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 152.

Conforme informado às fls. 154/159 e 160/165, o executado efetuou o 

pagamento do acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.
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P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 387-17.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loide Tomes Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 29946.Vistos.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser 

elaborado para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a 

pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 

independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I 

e II do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta 

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição 

inicial, contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e 

quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30476 Nr: 915-51.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Visto.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 

15 (quinze) dias, ou manifestarem sob possibilidade de julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 96-80.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Luis Jacoby Egewarth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, Gilberto 

José Cerqueira Jr. - OAB:48.003/RS, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Ante o exposto, nos termo do artigo 485, do Novo Código de Processo 

Civil, e item 2.14.2.1 da C.N.G.C/MT, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, 

com devidas baixas necessários.Havendo, requerimento para 

desentranhar os documentos que instruíram a inicial, desde já defiro, 

mediante recibo nos autos.Condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos do nos termos do art. 85, e 

seguintes, do Novo CPC.P. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 874-50.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

Os honorários correrão por conta da Justiça Federal, com base no caput 

do art. 2º c/c parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la.

Com o aceite, deverá o Sr. Perito iniciar os trabalhos.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, nos termos da sentença proferida 

nos autos.

 Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33120 Nr: 1358-65.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzebina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 33120.Vistos.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser 

elaborado para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a 

pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 
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independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I 

e II do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta 

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição 

inicial, contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e 

quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1762-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otmar Ivo Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

requerida.

Assim, intime-se a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54059 Nr: 188-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 1014-16.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Simionatto Shuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

O acordo das partes foi celebrado e encartado nos autos. Destarte, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito.

Conforme informado às fls. 126 e seguintes o réu efetuou o pagamento do 

julgado.

 Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58803 Nr: 3560-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trimec Construções e Terraplanagem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha de O. Mendes 

Coutinho - OAB:16.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61595 Nr: 1249-46.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nilson Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 61595.Vistos.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser 

elaborado para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a 

pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 

independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I 

e II do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta 

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição 

inicial, contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e 

quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62987 Nr: 1864-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Eugenio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 538 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 31, uma vez que o Sistema BacenJud visa bloqueio 

de valores em nome do executado e não localização de endereço como 

requerido.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte executada, a fim de viabilizar o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74698 Nr: 3478-42.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE TOBIAS DE OLIVEIRA, JEOVÁ TOBIAS VIEIRA, 

IVONE VIEIRA DA SILVA, TOBIAS ANTONIO VIEIRA, JOEL TOBIAS VIEIRA, 

IVANETE DA SILVA VIEIRA, ANTONIO ARNALDO VIEIRA, INÊZ DA SILVA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseé Tobias Vieira, LUCI SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VILA REAL - 

OAB:30341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os autores, para querendo, impugnarem à contestação, no 

prazo legal.

Sem prejuízo, certifique a Serventia se houve citação de todos os réus e 

quanto ao decurso do prazo para defesa destes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32649 Nr: 889-19.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 32649.Vistos.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser 

elaborado para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a 

pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na 

Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá 

independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I 

e II do CPC). Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta 

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição 

inicial, contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e 

quesitos apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56095 Nr: 1811-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane de Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68129 Nr: 895-84.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri Bedran 

de Castro, José Maria Bedran de Castro, Ivanete Maria Mazzo Bredan de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Amorim dos Reis, Aldemir Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN 

DE CASTRO - OAB:200.269/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 3152-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Luiz da Silveira, Silvia Maria da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Vistos,etc.

Especifiquem-se as partes as provas que pretendem produzir em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84799 Nr: 4575-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ANTE O EXPOSTO, REJEITO as preliminares arguidas, nos termos da 

fundamentação supra, e RECEBO a denúncia contra Gilvan de Oliveira 

Magalhães, qualificado nos autos, na forma como posta em juízo.Designo 

o dia 19.02.2018, às 16:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, devendo ser requisitado o acusado, sendo que a defesa e as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia devem ser 

intimadas.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

31 de janeiro de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 274-53.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Marciniak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Michelle 

Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 Cód. n º 75819

DESPACHO

Diante da petição de (fls.269/270) designo audiência admonitória para o 

dia 07/03/2018, às 13h30min.

Intime-se o reeducando, Ministério Público e a Defesa.

Paranatinga/MT, 07 de novembro de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28891 Nr: 1888-40.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Divina Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17253/MT, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/ MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 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$636,89 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 201/208. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 431,39 (quatrocentos e 

trinta e um reais e trinta e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 205,50 (duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o 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 aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 1283-55.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPB, APdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente,para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26493 Nr: 2526-10.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

INMETRO - OAB:14.874/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 2968-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U G C MIRANDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do embargado para manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29054 Nr: 2052-05.2010.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 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$ 

590,33 (quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 131/137 . Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 459,69 (quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 130,64 (cento e trinta reais e sessenta e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o 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 aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 1365-28.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 Vistos.

Considerando a captura da recuperanda (fls. 113/119), designo audiência 

de justificação para o dia 01/02/2018, às 14:00 horas.

Requisite-se a recuperanda.

Intime-se a defesa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 1365-28.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 Vistos.
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 Acolho a justificativa da ré Lucineide Rodrigues Martins, bem como, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, acolho o pedido de 

modificação da pena restritiva de direito imposta, diante da peculiaridade 

do caso concreto, substituindo a prestação pecuniária na prestação de 

serviço à comunidade junto ao Lar dos Idosos, pelo período de 02 (dois) 

anos, 05 (cinco) horas semanais.

 Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver presa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33022 Nr: 1260-80.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrício Torbay Gorayeb

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente,para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo do cumprimento do acordo de fls.95, como determinado 

na sentença de fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 2608-94.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Sérgio Probst, 

Traudi Probst de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. 55.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. C. BISCO FERREIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 04/04/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-80.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA OKODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 04/04/2018 Hora: 15:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-12.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MAGDA TOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 04/04/2018 Hora: 15:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/20187-DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Roberta Torres Mourão Vieira, Auxiliar 
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Judiciária, matrícula 8107, Designada Gestora Geral, encontrar-se-á 

afastado no período de 15/02/2018 a 01/03/2018, em face das férias 

regulamentares do ano de 2017;

 RESOLVE:

 Designar Evellyn Begail Wronski, Distribuidora, matrícula 26123, para 

exercer a função de Gestora Geral, no período de 15/02/2018 a 

01/03/2018, durante o afastamento da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 31 de janeiro de 201 8.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86416 Nr: 3235-30.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 Vistos em correição.

Considerando que o valor da causa atribuído pelo embargante não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, de ofício readéquo o 

valor da causa para R$ 210.621,36 (duzentos e dez mil, seiscentos e vinte 

e um reais e trinta e seis centavos), valor este discutido na Execução de 

Título Extrajudicial n. 84919 (em apenso).

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que realize a 

anotação do valor da causa, a fim de que as custas e despesas 

processuais sejam calculadas corretamente.

Após, intime-se o embargante, na pessoa do seu advogado, para efetuar 

o pagamento das custas processuais de ingresso (com base no valor 

retrocitado), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290 do CPC) e consequente indeferimento da 

petição inicial. Outrossim, deverá o requerente emendar a inicial retificando 

o valor da causa constante em seu pedido.

Recolhidas as custas processuais, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de janeiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 4291-98.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA RAMOS 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:

 Vistos em correição.Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos 

legais DEFIRO, liminarmente, a medida.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela 

parte autora na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território 

deste juízo, sem autorização.Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré 

para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 

(cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato.(...) Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 31 de janeiro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8475 Nr: 37-54.1995.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Gonçalves Leite Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 37-54.1995.811.0023 (Código 8475)

Vistos em correição,

BANCO BRADESCO S/A move EXECUÇÃO em face de VICENTE 

GONÇALVES LEITE SOBRINHO.

Retornou negativa carta de intimação pessoal do Executado 

(fls.205/verso).

Realizadas buscas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD verifica-se que o 

Executado possui novo endereço: Avenida Couto Magalhães, Quadra V, 

Lote ½, nº247, Vila Jaraguá – Goiânia – Goiás - CEP.:74655-200;

 Diante do exposto, determina-se:

I – Expeça-se nova Carta Com AR para intimação pessoal do Executado 

para o recolhimento das custas processuais;

II - Intime-se o Exequente para informar se possui interesse no feito no 

prazo de 10 (dez) dias;

Cumpra-se.

Intimem-se

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de janeiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 2848-20.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83868 Nr: 1455-55.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE UHRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84299 Nr: 1735-26.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 
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OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61055 Nr: 909-73.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTRO LOBO E CIA LTDA - ME, MARCIO DE CASTRO 

LOBO, MICHAEL ALLYSON FISCHER LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Processo nº 909-73.2012.811.0023 (Código 61055)

Vistos em correição,

CASTRO LOBO & CIA LTDA e OUTROS. movem AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS em face de BANCO BRADESCO S/A.

Sentença (fls.162-163).

Acórdão (fls.228-234).

O Banco Requerido apresentou comprovante de pagamento dos 

honorários sucumbenciais (fls.237), pugnando pela extinção do feito.

Intimada por DJE, a procuradora da parte Autora caiu inerte, 

comparecendo após precluso seu prazo, argumento ausência de 

atualização dos valores dos honorários.

Não procedem os argumentos da patrona dos Autores, primeiro, porque 

precluso seu prazo de manifestação, segundo, porque os valores foram 

fixados em R$2.000,00.

Determino:

I – Converta-se o feito em cumprimento de sentença;

II – Remetam-se ao Contador Judicial para o cálculo das custas e taxa 

judiciária;

III – Oficie-se a conta única para vinculação dos valores depositados as 

fls.238;

IV – Intime-se o Banco Requerido para recolhimento das custas e taxa 

judiciária no prazo de 10 (dez) dias;

V – Intime-se a patrona dos Autores para indicar conta corrente para 

levantamento dos valores no prazo de 10 (dez) dias;

VI – após, voltem conclusos para sentença de extinção;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de janeiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2332-97.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75889 Nr: 3524-31.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 668-26.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MARCONDES DE ANDRADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 984-39.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR GLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83867 Nr: 1454-70.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA CRISTINA ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 28/02/2018, às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 1625-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLOR NOGUEIRA KOTIKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 668-26.2017.811.0023
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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: ELIAS MARCONDES DE ANDRADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77833 Nr: 1169-14.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE PAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75889 Nr: 3524-31.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 1625-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLOR NOGUEIRA KOTIKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84298 Nr: 1734-41.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 2848-20.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84299 Nr: 1735-26.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 984-39.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR GLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2332-97.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83867 Nr: 1454-70.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA CRISTINA ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 28/02/2018, às 14h45min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 735-64.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 

PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 735-64.2012.811.0023 (Código 60892)

Vistos em correição,

J. DE PAULA & CIA. LTDA e OUTROS movem AÇÃO REVISIONAL em face 

de BANCO BRADESCO S/A.

Sentença (fls.422-467)

 Acórdão (fls.496-500).

Homologação dos cálculos do Requerido (fls.514).

O Banco visa a execução dos valores homologados.

Diante do exposto, determino:

I – Intime-se o Banco Exequente para informar no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao interesse na continuidade da execução de sentença, 

considerando que os contratos referentes ao presente processo estão 

em execução em ações autônomas, em razão de possível litispendência;

II - Desapensem-se os presentes autos fisicamente e no Sistema Apolo 

dos processos Código 64043, Código 64780, Código 64041 e Código 

64953;

III – Após, voltem conclusos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 1173-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Processo nº 1173-56.2013.811.0023 (Código 64043)

Vistos em correição,

BANCO BRADESCO S/A move EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

face de J. de PAULA & CIA. LTDA e OUTROS, visando o recebimento de 

R$50.920,14.

Embargos a Execução em apenso – Código 64780.

Processo suspenso em razão de distribuição de ação revisional – Código 

60892 -, no qual foi discutido o contrato em execução, constando 

naqueles autos sentença (fls.422-467) e Acórdão (fls.496-500).

Diante do exposto, determino:

I - Traslade-se cópia da sentença e acórdão constantes dos autos 

apensos – Código 60892;

II – Intime-se o Banco Exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias;

III – Desapensem-se os presentes autos fisicamente e no Sistema Apolo 

dos processos Código 60892, Código 64041 e Código 64953;

IV – Após, voltem conclusos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64780 Nr: 1998-97.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 

PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 1998-97.2013.811.0023 (Código 64780)

Vistos em correição,

J. DE PAULA & CIA. LTDA e OUTROS movem EMBARGOS A EXECUÇÃO 

em face de BANCO BRADESCO S/A.

Processo suspenso em razão de ação revisional – Código 60892.

Considerando o julgamento da ação revisional, revogo a suspensão do 

feito.

Diante do exposto, determino:

I – Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado do feito;

II - Desapensem-se os presentes autos fisicamente e no Sistema Apolo 

dos processos Código 61041, Código 64953 e Código 60892;

III – Após, voltem conclusos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72292 Nr: 1175-55.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILDO CARDOSO PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1175-55.2015.811.0023 (72292)

Espécie: Instrução Cível

Data e horário: 1 de fevereiro de 2018, às 17h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Evandro Juarez Rodrigues.

Promotora de Justiça: Daniele Crema da Rocha de Souza.

Advogado: Francis Vinicius Oliveira Duarte.

Requerente: Clenildo Cardoso Prudente.

DELIBERAÇÕES

1. Declarada aberta a audiência, ausente injustificadamente a parte 

requerida e seu procurador, embora devidamente intimados conforme 

consulta pelo site do TJMT.

2. Pelo MM Juiz foi dito: Tomei o depoimento da testemunha Jessica 

Rodrigues Brandão.

3. A parte autora informa que não pretende produzir outras provas.

4. Vistas as partes para apresentar memoriais finais no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, iniciando pela parte autora, após intime-se a parte 

requerida.

 5. Saem os presentes intimados.

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – Juiz de Direito:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE – Advogado:

CLENILDO CARDOSO PRUDENTE – Requerente:
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TERMO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS

No dia 1 de fevereiro de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes testemunhas, devidamente compromissadas a dizer a verdade, 

sob as penas da lei.

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – Juiz de Direito:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE – Advogado:

CLENILDO CARDOSO PRUDENTE – Requerente:

TESTEMUNHA

____________________________________

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Cirillo Gonzaga de Almeida – 

Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64041 Nr: 1171-86.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Processo nº 171-86.2013.811.0023 (Código 64041)

Vistos em correição,

BANCO BRADESCO S/A move EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

face de J. DE PAULA & CIA. LTDA e OUTROS, visando o recebimento de 

R$39.06154.

Embargos a Execução em apenso – Código 64953.

Processo suspenso em razão de distribuição de ação revisional – Código 

60892 -, no qual foi discutido o contrato em execução, constando 

naqueles autos sentença (fls.422-467) e Acórdão (fls.496-500).

Diante do exposto, determino:

I - Traslade-se cópia da sentença e acórdão constantes dos autos 

apensos – Código 60892;

II – Intime-se o Banco Exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias;

III – Desapensem-se os presentes autos fisicamente e no Sistema Apolo 

dos processos Código 64043, Código 64780 e Código 60892;

IV – Após, voltem conclusos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64953 Nr: 2195-52.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 

PAULA, JEFFERSON DE PAULA, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 2195-52.2013.811.0023 (Código 64953)

Vistos em correição,

J. DE PAULA & CIA. LTDA e OUTROS movem EMBARGOS A EXECUÇÃO 

em face de BANCO BRADESCO S/A.

Processo suspenso em razão de ação revisional – Código 60892.

Embargos recebidos as fls.272-273.

Todavia, certidão de publicação foi somente em nome da procuradora dos 

Embargantes, desta forma, não houve intimação do procurador do 

Embargado, razão que nulifica a certidão de fls.276.

Considerando o julgamento da ação revisional – Código 60892, revogo a 

suspensão do feito.

Diante do exposto, determino:

I – Intimem-se o Embargado, por seu procurador, para querendo 

apresentar impugnação no prazo legal;

II - Desapensem-se os presentes autos fisicamente e no Sistema Apolo 

dos processos Código 64043, Código 64780 e Código 60892;

III – Após, voltem conclusos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudio Veiculos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000016-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: RUY PORTELLA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDIO VEICULOS PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ANDRÉIA GOMES DE 

SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

27/02/2018, às 15:50, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

não comparecimento os autos serão arquivados com fulcro no artigo 51, I 

da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000006-11.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): MARIA CLAUDIA SILVA 

POLICARPO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

27/02/2018, às 16:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 
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DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WARLI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000007-93.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE WARLI ARAUJO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 27/02/2018, às 

16:50, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, O FEITO 

SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOURA NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE MIGUEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000008-78.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ MOURA 

NEGREIROS Parte Ré: REQUERIDO: ATAIDE MIGUEL PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): LUIS AUGUSTO CUISSI 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

27/02/2018, às 17:10, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000009-63.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 945,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: INDIANA SILVA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES EVESON CARDOSO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

27/02/2018, às 17:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ONOFRE ANTUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ONOFRE ELETRO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000017-40.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

6.733,03; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ONOFRE 

ANTUNES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A., ONOFRE ELETRO LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A., ONOFRE ELETRO LTDA Procedo a Citação e Intimação 

do promovido, 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 26 de fevereiro de 2018, às 14h10min, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, 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(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MUNIZ BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000011-33.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA MUNIZ 

BUENO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 
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AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DA AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

26/02/2018, às 14:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O NÃO COMPARECIMENTO O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000006-11.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

5.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA Endereço: 

avenida pastor geronimo ferreira borges, 109, nova esperança, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Procedo a Citação e Intimação do promovido, 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 27 de fevereiro de 2018, às 16h30min, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos parte 

reclamados, 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). Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WARLI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000007-93.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

3.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE WARLI ARAUJO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: JOSE 

WARLI ARAUJO SILVA Endereço: rua da paz, 203, liberdade, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a Citação e Intimação do 

promovido, 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 27 de fevereiro de 2018, às 16h50min, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, 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). 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000009-63.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

945,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: INDIANA SILVA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: INDIANA SILVA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Mondai, 117, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 

791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a Citação e Intimação do promovido, 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 27 de fevereiro de 2018, às 17h30min, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos parte 

reclamados, 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). Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ONOFRE ANTUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ONOFRE ELETRO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000017-40.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

6.733,03; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ ONOFRE 

ANTUNES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A., ONOFRE ELETRO LTDA Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: LUIZ ONOFRE ANTUNES DA CRUZ Endereço: Rua 

Tangará, 171, Santa Izabel, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

; Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: ANHANGUERA, 

KM 52, : 350 METROS; : CD II - BLOCO I;, VILA MILITAR, JUNDIAÍ - SP - 

CEP: 13203-850 Nome: ONOFRE ELETRO LTDA Endereço: MAJOR 
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PALADINO,, 128, GALPAO10 SITUADO NO EPVL EMPRESARIAL PARQUE, 

VILA LEOPOLDINA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05307-000 PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A., ONOFRE ELETRO LTDA Procedo a Citação 

e Intimação do promovido, 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 26 de fevereiro de 2018, às 14 

h10min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, 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). Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MUNIZ BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000011-33.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA MUNIZ 

BUENO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: APARECIDA MUNIZ BUENO Endereço: rua 

paraguay, 47, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ; Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 1 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Procedo a Citação e Intimação do promovido, 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 26 de fevereiro de 2018, às 14h30min, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos parte 

reclamados, 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). Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149242 Nr: 7526-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jesulino Aureliano Costa Santos, genozira santos 

padoa costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149434 Nr: 7616-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Morales Informática, Gilberto Morales, 

Gilmar Morales, Marcelina Alves Pacheco, CELMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF dos executados e os cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113201 Nr: 1311-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKO KIHARA SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKIT KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentenciado em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118874 Nr: 3158-85.2016.811.0013

 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: Ernesto Minaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ERNESTO MINARÉ ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO de MARIA EMÍLIA 

MINARÉ, ambos qualificados nos autos, alegando que a interditanda não 

tem condições de reger sua própria vida, por possuir deficiência mental 

grave.

Recebida a inicial, foi deferida a curatela provisória aos requeridos, 

designado audiência de interrogatório e determinada a citação do 

interditando.

Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando pela 

procedência da demanda, nomeado a requerente como curador da 

interditanda.

 Relatei. Decido.

Ratificadas as alegações da inicial pelo interrogatório, verifico que a 

requerida deve, realmente, ser interditada, pois, examinada, concluiu-se 

que é totalmente incapaz de gerir seus atos, impressão que se colheu, 

ainda, em seu interrogatório judicial, de modo que é desprovida de 

capacidade de fato.

A perícia realizada atestou que a pericianda está incapacitada de gerir 

sozinho os atos da vida civil.

A requerida necessita ser interditada.

Ante o exposto, decreto a interdição da requerida, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, nomeio-lhe Curador o requerente.

Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no 

art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo de dez (10) dias.

Expeça-se o competente Termo de Curatela.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145215 Nr: 5787-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdP, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, juntada à inicial, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Termo de Guarda em favor de Regiane Aparecida Leal de 

Oliveira.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151507 Nr: 8656-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO NICOLINO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119761 Nr: 3513-95.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliete Pereira dos Santos

 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.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135159 Nr: 1492-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Edson Barbosa Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 

PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. em face de 

E.T. Fischer e Cia Ltda e outros

O executado - Pessoa Jurídica apresentou petição informando acerca da 

existência de processo que tramita na 2ª Vara desta Comarca de 

Recuperação Judicial.

Conforme cediço o Juízo de Falência e Recuperação Judicial possui vis 

atrativa, logo, todas as execuções devem ser apresentadas e 

processadas no Juízo Universal.

Não obstante a tese de dissolução da execução, prosseguindo apenas 

contra os sócios da Pessoa jurídica, tal situação configuraria uma forma 

de burlar a indivisiilidade e universalidade da competência do Juízo 

Universal.

Insta salientar julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da 

indivisibildiade e universalidade da competência do Juízo falimentar.

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA 

FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. 

Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo 

da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, 

interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). 2. No 

entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como 

autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se 

encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da 

falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e 

constitucionais existentes. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1236664 SP 2011/0022672-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 18/11/2014).

ISSO POSTO,

Declino de competência ao Douto juízo da 2ª Vara desta Comarca.

Encaminhe-se para redistribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153057 Nr: 9446-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Thiener Juliano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a irresignação vir pelos meios próprios.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153830 Nr: 9817-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marli Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY RODRIGUES NOGUEIRA, ELIANE 

GEDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como medida excepcional defiro o parcelamento das custas em 05 vezes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153831 Nr: 9818-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiola de Souza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

A perícia deverá atestar se há invalidez, permanente ou temporária, bem 

como o grau de incapacidade da parte autora, de acordo com a tabela 

constante no anexo da Lei nº 6.194/74, cuja cópia deverá acompanhar a 

intimação a ser endereçada aos Experts.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156117 Nr: 10858-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Joasio Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da peça acostada, verso, HOMOLOGO o pedido de desistência e 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 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: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Diante do pedido de prova emprestada pelo autor, intime-se o réu para 

que se manifeste em 15 dias, consignando que o silêncio terá como 

consequência a aceitação pelas partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26465 Nr: 1479-36.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Salicano Lourenceto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar nº de conta, agência, Banco e 

CPF do favorecido para transferencia de valores pendentes nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31154 Nr: 4606-79.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edwirges Geni 

Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 Certifico que foi devidamente alterado o cadastro do advogado. Conforme 

determinado as fls. 1182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vistas dos autos para a parte requerente impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119447 Nr: 3352-85.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA VIEGA

 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:

 Intimação da parte autora para informar nº de conta, agência, Banco e 

CPF do favorecido para transferencia de valores pendentes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125709 Nr: 6112-07.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência para determinar as seguintes medidas:

A - Oficie-se ao Banco do Brasil para que, no prazo de quinze dias, 

informe acerca da compra da dívida em favor da autora, esclarencendo 

ainda de qual instituição financeira foi comprada a dívida, bem como se a 

compra foi total ou parcial.

B - Intime-se o promovente para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos cópia do contrato que deu origem à relação jurídica entre as partes.

C - Intime-se o promovido para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos cópia do contrato que deu origem à relação jurídica entre as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 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: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134129 Nr: 931-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Valim Freitas Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139268 Nr: 3372-42.2017.811.0013

 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: RENATA APARECIDA DA SILVA, EDILEUZA FERREIRA 

DOS SANTOS JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embarfos, vez que tempestivos e os acolho para esclarecer 

que na parte dispositiva DENEGO A ORDEM, excluindo-se o Julgo 

Procedente, diante da contradição. PRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145507 Nr: 5923-92.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146026 Nr: 6159-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Voltem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147351 Nr: 6734-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BORGES SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bacana Comércio de Veículos,Peças e 

Acessórios Ltda, José Abreu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE TADEU MALVENIER 

NEVES GARCIA - OAB:9108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação do requerido em audiência de justificação de que o 

contrato celebrado entre o mesmo, o requerente e o pai do requerente 

tinha como intenção simplesmente fraudar interesse de credores, 

intime-se o requerente para que se manifeste acerca de tal alegação.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor para que, em dez dias, informe se 

existem demandas promovidas em face das partes desse processo.

Por derradeiro, diante da suspeita de fraude contra credores, dê-se ao 

Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148986 Nr: 7436-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Claudinei G. de Andrade - Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP., RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153733 Nr: 9750-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Proceda-se ainda a realização de Estudo Social junto ao autor no prazo de 

trinta dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153741 Nr: 9762-28.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdery Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 134517 Nr: 1225-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA, GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MARCHETTI DE 

BELLIS MASCARETTI - OAB:250312

 Vistos.

Da análise dos autos, vislumbro que o autor em impugnação aduziu que a 

numeração dos títulos mencionados nos pedidos da inicial, quais sejam, 

1007/01, 1007/02, 1012/01, não passou de um mero equívoco de 

digitação, ao passo que os números corretos são: 0986/02, 0991/01 e 

0991/12.

O erro quanto à indicação das duplicatas que teriam sido indevidamente 

protestadas não constitui um mero equivoco, mas sim uma emenda 

retificadora da petição inicial.

 Não obstante a estabilização da demanda, visando garantir a celeridade e 

eficiência da prestação jurisdicional, admito a impugnação à contestação 

como emenda a inicial.

Promova-se nova citação do requerido para que apresente defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144344 Nr: 5414-64.2017.811.0013

 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: Ideraldo Pires da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:4588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT14.133

 Vistos.

Ideraldo Pires da Costa ajuizou Ação de Mandado de Segurança com 

pedido de Liminar “ab initio et inaudita altera pars” em face do Presidente 

do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ambos 

qualificados, alegando que: “O impetrante recebeu um mandado de 

notificação e intimação, notificando a instauração de um processo 

administrativo n° 121/2007/GCCNH/DETRAN/MT, conforme acostado à 

folha n° 75 dos autos para que comparecesse na sede do DETRAN com a 

finalidade de prestar esclarecimentos. Ao comparecer no dia da audiência 

na sede do DETRAN, foi constatada a ausência do assessor jurídico da 

diretoria de habilitação diante de uma licença médica, não sendo realizada 

a referida audiência impossibilitando os esclarecimentos objetivados. 

Acontece que para a surpresa do impetrante o assunto o qual deveria ser 

esclarecido por parte do mesmo, seria com relação a duplicidade de 

carteira nacional de habilitação. Segundo o impetrado, havia duplicidade da 

carteira de habilitação do impetrante, ocasião que se iniciou um processo 

administrativo perante a possibilidade de falsificação da carteira do 

mesmo.”.

Juntou documento que entendeu necessário.

Deu a causa em valor de R$ 1.000,00.

Requereu o recebimento da inicial, o deferimento do pedido liminar, a 

notificação do réu e, ao final, a procedência dos pedidos contidos na peça 

preambular.

Recebida a inicial, foi notificado o requerido.

Notificado, o requerido prestou informações em Ref: 17.

Em Ref: 23 a PGE notificada, alegou que o Estado de Mato Grosso não 

responde pelos atos do Detran.

 Em Ref: 26 o Detran foi novamente notificado a prestar informações.

Em Ref: 31 juntou-se informações.

Alegações finais apresentadas pelo autor. Ref: 41.

É o relatório. Decido.

Conforme se analisa nos autos, uma das facetas da demanda é a 

discussão sobre a nulidade da CNH por falta de realização dos testes 

necessários, que só foi constatado tempos depois, quando da 

conferencia do sistema do DETRAN, que de ofício anulou o ato por estar 

em desconformidade com a lei, o que é plenamente válido.

Entendimento, inclusive sumulado pelo STJ como desdobramento do 

princípio da autotutela. Vejamos:

 Súmula 346: "A Administração Pública pode anular seus próprios atos".

Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam 

direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial".

No processo administrativo houve o respeito aos princípios constitucionais 

com o devido processo legal.

 Entretanto, o autor alega que realizou os testes.

Nos autos não há nenhum prova de que os testes foram realizados, o que 

deveria ter sido apresentado pelo DETRAN, com a apresentação do 

processo que deu origem à CNH do autor.

Ao analisar as informações prestadas pela autarquia observo que houve 

um equívoco por parte da administração indireta, “uma servidora alterou os 

dados pessoais constantes do cadastro do Sr. Osvaldo para o Sr. 

Ideraldo (fls. 23, 28-33-110 do P. A), já as informações referentes à 

habilitação foram mantidas” – informações DETRAN.

O que causa estranheza tal confusão, apesar dos sobrenomes iguais, a 

autarquia deixa de explicar com plenitude o ocorrido, vez que privou o 

cidadão do direito de CNH por duplicidade de registros, sendo que houve 

um erro por parte dela ao alterar o cadastro.

Ao judiciário cabe analisar a legalidade do ato, não o mérito, entretanto o 

cancelamento indevido de uma CNH seria uma ilegalidade que merece 

reparo pelo poder judiciário.

Conforme a perícia unilateral do próprio DETRAN-MT verificou-se a 

legitimidade da CNH do autor, não partindo do mesmo qualquer ato 

fraudulento, sendo que possui a 1ª habilitação de 1986, renovando 

sempre sem qualquer problema.

A meu ver caberia ao DETRAN demonstrar que houve a ilegalidade no ato 

administrativo que ensejou no cancelamento da CNH do autor, repito, 

juntando aos autos o processo administrativo que deu origem à CNH do 

autor de 5/9/1986. Vez que é uma prova de quase-impossível ao autor, 

nos termos do §1º do art. 373:

NCPC, art. 373 (...)

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada na 

petição inicial, para determinar a anulação do ato administrativo do 

DETRAN que cancelou a CNH do impetrante e determinar a revalidação da 

CNH ou emissão de uma nova. Com relação às futuras renovações, 

deverão ser adotadas a legislação pertinente ao CTB.

Ciência ao representante da pessoa jurídica interessada, Estado de Mato 

Grosso.

Dê-se vistas ao Ministério Público Estadual.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151505 Nr: 8655-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENES FREITAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152960 Nr: 9404-63.2017.811.0013

 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: AMBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, LFDS, RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320, Luiz Augusto Arruda Custodio - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e declaro que ANTÔNIO 

MIGUEL BIANCO TELES é pai de VITOR FERREIRA DE SOUZA.A menor 

receberá o patronímico paterno.Fixo o valor da pensão alimentícia em 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo vigente, conforme o requerido pelo 

próprio autor e não contestado pelos réus.Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil competente determinado a retificação do registro de 

nascimento, incluindo o nome do autor à filiação de paternidade da 

certidão de nascimento do autor, bem como a inclusão do patronímico 

paternal.Custas ex lege.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 10065-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3462-89.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 3700-79.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Vasconcelos Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105098 Nr: 4182-85.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ABREU PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de sáude, inclusive, passando por uma 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160934 Nr: 857-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Franciele Aparecida Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Banco Bradesco S.A., ajuizou pedido de busca e apreensão em face de 

Franciele Aparecida Vieira da Cruz, objetivando a constrição de bens 

móveis. Alegou o requerente a inadimplência contratual dos requeridos, 

frisando que estes firmaram um pacto com a garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis.

 2. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento 

de notificação para efeitos de constituição em mora dos devedores. A 

notificação foi dirigida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora 

dos devedores, como na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), o caso é de se deferir 

liminarmente a medida de busca e apreensão do(s) seguinte(s) bem(ns): 

TOYOTA,modelo COROLLA SEDAN FLEX XLI 1.8 16V (N.SERIE AUT.) A/G 

4P, ano 2008/2009, chassi 9BRBB42E295025977, placa NDX1919, cor 

VERDE e renavam nº 979494648..

4. Por ora, nomeio depositária fiel dos bens a requerente. Lavre-se o 

termo de compromisso de depositária fiel dos bens. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão.

5. Cite-se o réu para, querendo, em 5 (cinco) dias, paguem a integralidade 
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da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, ou para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a 

contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).

6. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95228 Nr: 5765-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sergio Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98616 Nr: 1504-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clério Alves de Lima

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento ocorrida em 9/7/2014, calculado na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 16802/B

 Diga o executado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135948 Nr: 1932-11.2017.811.0013

 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: HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA CRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103000 Nr: 3345-30.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA SATIL

 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:

 Trata-se de cumprimento de sentença.

O INSS impugna os seguintes itens: “Do termo final do benefício. A parte 

autora colocou como termo final 25/08/2017, ocorre que o benefício foi 

implantado em 01/04/2017, portanto, o termo final das diferenças é 

31/03/2017, dia anterior à implantação do benefício. Do índice de correção 

monetária A sentença foi clara ao determinar a aplicação da Lei 

11.960/2009 como índice de correção monetária (...)”.

O autor replicou.

Decido.

Analisando os autos, verifico que os cálculos obedeceram o manual de 

cálculo da justiça federal quanto ao índice de correção monetária.

Entretanto quanto à data de implantação de benefício, houve um equívoco 

por parte do autor, que foi reconhecida na réplica.

Sendo assim, julgo parcialmente procedente o pedido do INSS para 

determinar que seja realizado novo cálculo com a correção monetária do 

manual de cálculos; e quanto à data de implantação seja usado os 

parâmetros do INSS vez que o benefício foi implantado em 01/04/2017, 

portanto, o termo final das diferenças é 31/03/2017, dia anterior à 

implantação do benefício.

Intime-se cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105098 Nr: 4182-85.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ABREU PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Vistos.

MARCELO DE ABREU PENHA interpôs AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO em face de Seguradora Tokio Marine Brasil Seguradora 

S.A., alegando em síntese que sofreu acidente de trânsito e que, em 

decorrência disso, ocasionou invalidez.

Aduz o autor que: “Na data de 10/01/2015, o(a) autor(a) foi vítima de 

acidente de trânsito, levando por consequência a sua INVALIDEZ 

PERMANENTE, conforme comprovado mediante o Boletim de Ocorrência e 

o Relatório Médico anexo. Com o acidente o autor também sofreu: 

Politraumas. Após o ocorrido, o(a) autor(a) vindo a descobrir acerca do 

direito que lhe cabe referente a indenização do Seguro Obrigatório, entrou 

na via administrativa, tendo recebido o valor de aproximadamente R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 

e por entender que lhe caberia valor maior, vem pleiteá-lo ante este r. 

juízo”.

Ao final requer: “julgue procedente a presente ação, para condenar a 

Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser descontado 

o valor de R$ 1.687,50 ( um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 556 de 756



cinquenta centavos); já recebido pelo autor, restando a diferença de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos); que 

deverá ser acrescida de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, os quais deverão 

incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do 

referido seguro;”.

Juntou documentos.

Requereu o recebimento da inicial, a citação do requerido, os benefícios 

da justiça gratuita e, ao final, a procedência do pedido contido na peça 

preambular.

Recebida a inicial, a gratuidade foi deferida e o requerido citado.

Citada, a ré ofertou contestação.

 As partes intimadas para que especificasse provas a serem produzidas, 

requereram pela produção de prova pericial.

Intimadas, as partes se manifestaram.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Entendo que a ausência de requerimento administrativo não ocasiona 

carência da ação.

O interesse de agir diz respeito ao agir perante o Judiciário, no que se 

distingue, portanto, do interesse em receber a obrigação ou à pretensão 

pelos meios do direito material.

 Verifica-se, pois, que ao interesse processual é inerente a uma relação 

de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender a 

pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou 

utilidade do qual se almeja, tornando indispensável à intervenção do Poder 

Judiciário como forma de solucionar o conflito.

Oportuno transcrever, nesse ponto, a brilhante lição do professor. Vicente 

Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao 

conceituar o interesse processual como sendo:“a necessidade de se 

socorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido (...) Para 

verificar-se se o autor tem interesse processual para ação deve-se 

responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter o que 

pretende o autor necessita da providência jurisdicional pleiteada?...”

Diante disso, constata-se a presença do interesse de agir do autor.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou nulidades 

processuais, declaro o feito saneado e passo para a análise do mérito.

 A perícia realizada esgota a instrução útil para a solução do feito.

 Nesse aspecto, homologo o laudo.

A obrigação da ré, bem como das demais seguradoras, decorre 

expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, cujo dispositivo não foi 

revogado com a criação da pessoa jurídica que coordena o consórcio de 

seguradoras, as quais mantém suas autonomias institucionais.

No mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico 

e a invalidez, tendo em vista o próprio pagamento espontâneo à época, 

própria evidencia que a própria ré já aceitara o fato como acidente de 

trânsito.

Feitas essas considerações, passo à análise da verba pretendida.

Verifica-se o valor do pagamento da indenização securitária a autora pela 

requerida na fase administrativa não foi o correto, existindo, portanto, 

diferença indenizatória devida ao requerente.

No mais, não se perca de vista que a Lei n. 6.194/74, que estabelecia a 

indenização em valor correspondente a 40 salários mínimos, foi, nesse 

particular, modificada pela Lei nº 11.482/07, a qual trouxe parâmetros 

fixos de indenização para os casos de coberturas obrigatórias. Dentre 

elas, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em caso de 

morte, ou invalidez permanente que é o que efetivamente foi pago à 

autora, o que resta incontroverso e comprovado nos autos (art. 3º, inciso 

II), patente que o acidente ocorreu já sob a vigência da nova disposição 

legal.

Não se verifica a inconstitucionalidade formal alegada em relação a 

referida alteração legal. Conquanto não recomendável que a lei, em 

sentido formal, trate de matéria diversa daquela apontada em seu objeto - 

assim aponta a Lei Complementar nº 95/98, não perde a validade por 

fazê-lo, não se tendo notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 

11.482/07. Não se olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é 

matéria de competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a 

respeito, sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a 

Casa Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a 

matéria legislada.

No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da lesão.

Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401)

Nisso o seguinte julgado do Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 

1.303.038/RS, então submetido ao rito do art. 543-C do CPC, como 

representativo da controvérsia, sob a relatoria do insigne Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, firmou entendimento no sentido da "Validade 

da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade 

da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a 

respectiva proporcionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 473711 MS 2014/0029313-9, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2014)

Concluiu a perícia que: “O periciado tem 39 anos de idade, 1,78m de altura, 

94kg, e deu entrada caminhando sem auxílio de aparelhos. Marcha normal. 

Inteligência e funções mentais normais. Psiquismo e aptidões psíquicas 

normais. Comunicação normal. Não faz uso de medicamentos. CID S42.1, 

S23.3. Trata-se de sequela de impacto de alta energia compatível com o 

acidente narrado nos autos em que resultou fraturas da escápula direita e 

arco costal a direita, tratadas conservadoramente e resultante em 

hipotrofismo muscular regional e discreta limitação dos movimentos 

habituais do ombro, principalmente a abdução acima dos 100º. É caso de 

invalidez permanente, parcial e incompleta do ombro direito de 

repercussão leve 25% de 25%, ou seja 6,25% de R$13.500,00 = 

R$843,75.”.

 Sendo assim, sendo que já foi pago administrativamente R$ 1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) é superior ao 

devido.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno ainda o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, este 

fixado em 10% do valor atualizado da causa, suspenso devido à AJG.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113504 Nr: 1451-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides Medina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:15073-A/MT

 Trata-se de embargos à execução ajuizado pelo INSS (INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL).

Alega o INSS que houve erros nos cálculos do autor, em decorrência do 

uso de índice de correção monetária diverso do art. 1º-F, Lei nº. 9.494/97.

O autor, intimado, replicou.

Relatei, decido.

O autor na elaboração do cálculo utilizou o manual de cálculo da justiça 

federal, conforme o determinado na sentença. Não havendo razões para 

haver reparos.

Sendo assim, julgo improcedente o pedido do INSS.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 3291-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento ocorrida em 14/05/2016, calculado na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123047 Nr: 4940-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138951 Nr: 3232-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Bento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a requerida não deu causa ao evento 

danoso, motivo pelo qual a incidência da correção monetária deve se dar a 

partir da citação ou do indeferimento administrativo.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141630 Nr: 4328-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARÍLIA DO CARMO SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra o autor que: “A Autora é companheira de LUCIAN DA SILVA falecido 

em 25 de Dezembro de 2009, conforme Certidão de óbito inclusa. (Doc. 

anexo). A União Estável da Autora com a falecido era desde 1º de 

Fevereiro de 2007, e desde então nunca se separaram nem de fato, e 

muito menos de direito, ou seja, viveram juntos até sua morte (Doc. 

anexo). A qualidade de segurado da falecido se encontra comprovada, 

uma vez que o mesmo era segurado da previdência, com empregado, há 

vários anos. A sua companheira na qualidade de único dependente, e 

capaz de se habilitar ao benefício de pensão por morte, requereu o 

benefício em sede administrativa cadastrado sob o número 

174.026.643-6”.

Ao final pede que: “PROCEDENTE a presente ação, condenando a Ré, a 

Autarquia Federal do Instituto Nacional do Seguro Social, ao pagamento à 

Autora do benefício de PENSÃO POR MORTE, em virtude do falecimento de 

seu companheiro, e ao pagamento dos benefícios retroativos a data do 

requerimento administrativo, ou seja, requer o pagamento do benefício 

desde 03/04/2017, data em que foi dada entrada no pedido administrativo”.
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O INSS contestou.

O autor impugnou.

Foi realizada audiência.

Narra a autora que é companheira de Lucian da Silva.

Existem dois registros no CNIS do Sr. Lucian, uma com data de início 

01/03/2005 e final em 08/10/2005, e a segunda com data de início 

10/10/2005 até 01/09/2007, falecendo em 25/12/2009.

Portanto entre a data da última contribuição e o falecimento se passaram 

mais de dois anos.

Sendo assim, o Sr. Lucian não era mais segurado, tendo em vista que se 

passaram mais de 12 meses.

Neste sentido: “Lei 8213/91, Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: (...) II – até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração”.

Sendo assim, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do 

NCPC.

Sem custas e honorários. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 5720-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Leal Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Agropecuária Pessoê Ltda, Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 1013-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldiuza de Araujo Leal Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença.

O INSS discorda da maneira que o autor atualizou os valores.

O autor pugna pela manutenção dos cálculos apresentados.

Relatei.

O autor utilizou o manual de cálculo da Justiça Federal.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do INSS.

Cumpra-se, expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1826-20.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaconias Ferreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105604 Nr: 4404-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pamela Rossana Marcelino Veig, ETELVINO CRISTIANO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e concedo 

a Guarda Definitiva do Menor JOÃO GUILHERME VEIGA aos requerentes 

PAMELA ROSSANA MARCELINO VEIGA e ETELVINO CRISTIANO DA 

SILVA., devendo este obedecer ao preceito do artigo 33 e seus 

parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se Termo de 

Guarda Definitivo.Dê ciência ao Ministério Público Estadual.Processo isento 

de custas e despesas processuais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 1670-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 5171-57.2016.811.0013

 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: Edile Camilo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da 27ª Circunscrição Regional de 

Trânsito - CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por 

EDILE CAMILO DO CARMO em face do DIRETOR DA 27ª. CIRCUNSCRIÇÃO 

REGIONAL DE TRÂNSITO – CIRETRAN.

Narra que:

“Trata-se de mandado de segurança ora impetrado contra ato da 

autoridade apontada como coatora, que negou o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo – CRLV, FIAT/UNO MILLE WAY PLACA NPH 

3808, ANO 2009, MODELO 2010 de sua propriedade. O Impetrante adquiriu 

o veiculo em questão no ano de 2009, sendo ele um FIAT UNO, ano 2009, 

modelo 2010, placa NPH 3808, cor branca, chassi nº. 

9BD15844AA6338072, Código RENAVAM nº. 00163720320, e o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo emitido em 2015 com o 

nº. 012294658681. Entrementes, na data de 23 de agosto de 2016, 

procedendo o Impetrante ao ato de pagamento das taxas anuais para 

registro e licenciamento anual, descobriu a existência de varias multas em 

seu nome, não notificadas pelo DETRAN, e tais pendências impediram a 
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realização do procedimento obrigatório de CRLV anual do citado veículo. 

Neste mandamus, alega o Impetrante, que só tomou conhecimento das 

multas que foram emitidas em seu nome através da atendente da 27ª 

agencia do CIRETRAN deste município, quando solicitou a emissão das 

taxas e guias para pagamento do DPVAT, Seguro Obrigatório e o CRLV do 

ano de 2016.”.

Narra ainda que:

“Pagou as taxas e guias e na data de 25/08/2016, deu entrada no 

processo para emissão do CRLV de 2016, momento em que foi informado 

que deveria buscar a CRLV na data de 29/08/2016. Quando apresentou o 

protocolo na data de 29/08/2016 para retirada do CRLV/2016, foi 

informado verbalmente do indeferimento ocorrido pelo respectivo setor do 

DETRAN, baseado no fato do proprietário ser devedor de varias multas 

junto ao órgão. O ato coativo, por si, prejudica o Impetrante que necessita 

transitar com o veiculo e está impossibilitado por uma ilegalidade do 

DETRAN, que não notificou o proprietário do veiculo quanto às multas 

lançadas em seu nome. Do relatório é possível verificar que existem 

multas em aberto desde 08/12/2012. Alega o Impetrante, que durante 

todos os anos como proprietário do veiculo nunca foi notificado dessas 

multas, mesmo estando seu endereço atualizado junto ao órgão, como 

comprova a copia da sua conta de energia elétrica e o extrato emitido pelo 

DETRAN a pedido do proprietário.”.

Pugnou pelo recebimento da demanda, o deferimento do pedido liminar 

para concessão junto à impetrada do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veiculo de porte obrigatório em todo o território nacional, 

do veiculo Placa NPH 3808 e ao final, concedida a segurança, determinar a 

anulação das multas.

Juntou documentos que entendeu necessários.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Ref: 10).

Informações da autoridade impetrada em Ref: 21 e Ref: 34.

Em Ref: 51 foi determinada a intimação do impetrante para que 

esclarecesse se recorreu de multas junto ao DETRAN, a qual se 

manifestou em Ref: 56.

É o que importa relatar. Decido.

Alegou a autora que foi surpreendida com a existência de multas, sendo 

que só tomou conhecimento que estas foram emitidas em seu nome 

através da atendente da 27ª agencia do CIRETRAN deste município.

Aduz ainda que o ato coativo, por si, prejudica o Impetrante que necessita 

transitar com o veiculo e está impossibilitado por uma ilegalidade do 

DETRAN, que não notificou o proprietário do veiculo quanto às multas 

lançadas em seu nome

Contudo, não há direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez que 

autoridade coatora não praticou qualquer ato ilegal que pudesse ensejar a 

expedição de ordem judicial para sanar a apontada ilegalidade.

Em verdade, não procede o argumento da autora de que não tenha sido 

notificada da infração, tanto que Impetrante recorreu de duas infrações e 

teve seu recurso indeferido conforme Ref: 21, “INFORMAÇÕES – PARTE 

2”.

Desta feita, os documentos juntados não permitem que se chegue à 

conclusão acerca da ilegalidade da conduta do impetrado.

Ressalte-se que o ônus da prova no sentido de afastar a presunção de 

legitimidade e veracidade do ato administrativo competia ao autor, sendo 

certo que este não logrou êxito em comprovar a inexistência da 

notificação.

Ensina Hely Lopes Meirelles:

 “(...) as informações merecem credibilidade, até prova em contrário, dada 

a presunção de legitimidade dos atos da Administração e da palavra de 

suas autoridades” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 13ª ed.,RT, 

pág. 63).

Ademais, cuidando-se de mandado se segurança, inviável a dilação 

probatória, inclusive para fins de declarar a nulidade ou não das multas 

aplicadas, sendo que competia ao autor apresentar a prova cabal de seu 

direito.

Posto isto, não demonstrada a violação de qualquer direito do autor, a 

ação não deve prosperar.

 Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pelas razões acima aduzidas.

Custas ex lege.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 16802/B

 Fixo os honorários em 10% sobre o valor da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128071 Nr: 7220-71.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omero Domiciano Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 3141-15.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAJUDA MESQUITA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(29/3/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147508 Nr: 6823-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.
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Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 

541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal.

Após, voltem conclusos para designar audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148629 Nr: 7239-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 

541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal.

Após, voltem conclusos para designar audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118782 Nr: 3139-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA MOREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146090 Nr: 6195-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DA SILVA FERRAZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o requerimento do Instituto Nacional do Seguro Social à fl. 

79, INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se.

Após, DÊ-SE VISTA dos autos à autarquia pelo prazo legal.

Em seguida, à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65018 Nr: 1061-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos dos valores relativos a 

diferença a maior de seu crédito, nos termos do art.878, § 4º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119763 Nr: 3514-80.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Macedo de Santana Nogueira, 

LEANDRO VINÍCIUS SANTANA NOGUEIRA, Matheus Henrique Santana 

Nogueira, MLSN, Luciane Sile Nogueira, Josenildo Sile Nogueira, João 

Deivison Sile Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANCISCO LEITE 

- OAB:22853/O, JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da existência de interesse de incapaz, nos moldes do comando 

contido no art. 633 do NCPC, defiro o pedido formulado pelo Ministério 
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Público e, consequentemente, DETERMINO a realização de avaliação dos 

bens que compõe o monte-mor, a ser realizada por oficial de justiça.

INTIMEM-SE os herdeiros João Deivison Sile Nogueira e Josenildo Sile 

Nogueira, na pessoa de seus advogados, para que se manifestem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de alienação antecipada de 33 

(trinta e três) bezerras - tal qual formulado às fls. 82/83 -, sendo o silêncio 

será interpretado como concordância.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido de alienação antecipada de bens.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145508 Nr: 5924-77.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinês Alves de Freitas Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

MARINES ALVES DE FREITAS LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/26.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 30/39.

A parte autora não apresentou impugnação (fl. 43).

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 52/56.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Inicialmente, verifica-se que a autora alega que conviveu com o Sr. Álvaro 

de Arruda em regime de união estável entre o período de junho de 1984 

até o seu óbito, ocorrido em 14 de dezembro de 2004, conforme 

declaração constante de instrumento público lavrado pela própria autora 

(fls. 17/18).

No entanto, em pesquisa realizada ao Sistema Apolo, encontrou-se uma 

ação de divórcio consensual sob o nº 774-77.2001.811.0013, código 

10890, em que a autora faz parte, juntamente com seu ex-marido - Sr. 

Adalton Ferreira Lima -, sendo a sentença de mérito, datada em 24 de julho 

de 2001, traz a informação de que a autora e seu ex-marido estavam 

separados de fato desde o ano de 1991, contradizendo a fala da autora 

em seu depoimento pessoal, bem como a declaração constante do 

instrumento público de (fls. 17/18).

Desta forma, há um período de aproximadamente 7 (sete) anos que a 

autora entrou em contradição, tendo em vista que, conforme alegação da 

autora, seu relacionamento com o “de cujus” (Sr. Álvaro de Arruda) iniciou 

desde o ano de 1984, mas o processo no Sistema Apolo revela que a 

separação de fato da autora com seu ex-marido (Sr. Adalton Ferreira 

Lima) aconteceu no ano de 1991. Além disso, não existe no feito outros 

documentos que venham a demostrar a existência do convívio entre a 

autora e o falecido.

No mais, a testemunha Creuza de Fatima de Souza foi contraditória em seu 

depoimento, alegando conhecer a autora a aproximadamente 20 (vinte) 

anos, mas não soube dizer, quando lhe perguntada, o nome do cônjuge da 

autora (2min e 50seg / 3min e 53seg).

Desta forma, dispõe a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. A concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo 

de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena. 2. O implemento etário foi atendido em 2007 carência: 

13 anos. Verifica-se, compulsando os autos, que a parte autora 

apresentou como documentos ficha de atendimento ambulatorial 

constando a profissão da autora como lavradora, datada de 2007 (fl. 16); 

declarações de produtor rural em nome de terceiro, que alega ser seu 

companheiro (fls. 22/28); registro de imóvel rural em nome de terceiro, que 

alega ser seu companheiro (fls. 29/31). Portanto, não foi juntado aos autos 

nenhum documento que se considere início razoável de prova material. 

Quanto a prova testemunhal afirma que a requerente laborou em atividade 

rural juntamente com seu ex-marido, o qual segundo espelho do CNIS era 

ferroviário. Assim, embora a autora alegue viver em união estável com o 

proprietário de uma pequena área rural, o qual exerce atividade rural, não 

ficou demonstrado pela prova testemunhal que realmente convive com 

essa pessoa como se casados fossem. 3. O INSS juntou INFBEN da 

autora informando que ela recebe o benefício previdenciário de pensão 

por morte do falecido marido, na condição de ferroviário e filiação 

empregada, desde 08/1985; bem como outro benefício de pensão 

alimentícia, concedida administrativamente, em 09/2006 (fls. 122/123). 4. A 

prova material é frágil, inexistindo qualquer vestígio de prova escrita em 

nome da requerente que pudesse trazer evidências inescusáveis de que 

tenha exercido atividade rural, com vínculo empregatício ou em regime de 

economia familiar, embora haja documentos em nome de um suposto 

companheiro. Do qual não restou comprovado pelas testemunhas ouvidas 

em Juízo da união estável. 5. Ainda que os depoimentos colhidos afirmem 

a dedicação da parte autora ao trabalho a rural, a autora não se 

desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios 

de sua atividade campesina. 6. Não servem como início de prova material 

do labor rural durante o período da carência, por exemplo, a certidão 

eleitoral (retificável a qualquer tempo) com anotação indicativa da 

profissão de lavrador, prontuários médicos em que constem as mesmas 

anotações, certidão de filiação a sindicato de trabalhadores rurais, além 

de outros que a esses possam se assemelhar, quando todos eles tiverem 

sido confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação. 7. A 

fragilidade da prova testemunhal produzida não permitiu a comprovação 

do exercício do labor rural alegado, na condição de segurado especial, 

pelo tempo necessário ao deferimento do benefício requerido. 8. Apelação 

desprovida.

 (AC 0065714-96.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

14/10/2016).

Logo, dessume-se da prova oral colhida que a parte autora não 

comprovou a união estável com o “de cujus”. Desta forma, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 29).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159209 Nr: 33-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 
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vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94568 Nr: 5415-54.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Izabel Riquelme Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96655 Nr: 644-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando atender a todos os requisitos 

necessários.

Carreou à inicial os documentos de fls. 10/30.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 39/54.

A réplica foi trazida às fls. 55/57.

Em decisão saneadora proferida à fl. 60, o feito foi remetido à instrução.

Em manifestação de fl. 123, oriunda do perito, informou o não 

comparecimento do autor à perícia.

Deste modo, este juízo declarou à fl. 129 a perda da prova pericial.

As alegações finais do autor às fls. 134/135 e, em seguida, vieram-me os 

autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

Desta maneira, como o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar 

ser portador de doença incapacitante para o trabalho, condição “sine qua 

non” para sua aposentação por invalidez, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 

nº 8.213/1991, visto que deixou de comparecer injustificadamente à 

perícia médica designada nos autos, a improcedência do pedido em 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como dos 

honorários de advogado, estes fixados no patamar de R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. Tais verbas, 

entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC, haja vista o deferimento das benesses da assistência judiciária 

gratuita (fl. 33).

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE as partes.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145251 Nr: 5809-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUEROBIM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

MARIA QUEROBIM DA CRUZ contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fl. 11/19.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 25/36.

A parte autora não apresentou impugnação (fl. 40).

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 51/55.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são extremamente frágeis, eis que produzidos em data muito 

pretérita ao necessário para aferição correta do período de carência, 

limitando-se à certidão de casamento lavrada em 16 de maio de 1972 (fl. 

16) e à declaração produzida unilateralmente pelo próprio cônjuge da 

autora datada em 30 de setembro de 1985 (fl. 17). Não podendo, portanto, 

serem consideradas provas matérias hábeis a comprovar o exercício da 

atividade rural por parte da autora.

Quanto às provas colhidas em audiência, verifica-se, do depoimento 

pessoal da autora, que a mesma afirmou que se mudou de Rondônia e 

veio morar na área urbana de Pontes e Lacerda.

Ao prestar seu depoimento pessoal, detalhou a requerente que:

Juiz: “Está morando há quanto tempo na Av. Municipal?... Autora: Tem uns 

28 (vinte e oito) anos, mais ou menos.” (sic), [g.n], 49 seg – 1min e 00 seg.

Juiz: “A senhora nunca teve sítio com ele ou sempre morou aqui na 

cidade?... Autora: Teve sítio, em Rondônia tivemos sítio... Juiz: Isso há 

quantos anos atrás?... Autora: Uns 30 (trinta) anos, porque só aqui tem 

uns 28 (vinte e oito) anos, essa base.” (sic), [g.n], 1 min e 15 seg – 1 min e 

39 seg.

A prova oral produzida por meio da inquirição das testemunhas arroladas 

pela requerente, também se mostraram frágeis, sendo que nenhuma delas 

efetivamente presenciou a autora ou seu marido trabalhando em 

atividades rurais, limitando-se a afirmar que “ouviam dizer que o esposo 
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da autora realizava diárias em propriedades rurais da região”.

Ademais disso, a testemunha Eloir dos Santos Charnoski entrou em 

contradição em relação à época em que a autora passou a residir no 

núcleo urbano do Município de Pontes e Lacerda, eis que a própria autora 

ao prestar seu depoimento pessoal afirmou que reside na área urbana de 

Pontes e Lacerda há mais de 28 (vinte e oito) anos; enquanto que a citada 

testemunha referiu-se a um período mais recente.

Desta forma, dispõe a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL E CARÊNCIA NÃO COMPROVADAS. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado especial que, 

cumprida a carência exigida em lei, completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55, se mulher. Além disso, deve comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou ao implemento do requisito etário. 2. No caso, a parte autora 

não se desincumbiu de apresentar início razoável de prova material da 

atividade campesina, pois a documentação apresentada para tal fim, 

consistente na sua certidão de casamento de 1971, em que o nubente foi 

qualificado como garimpeiro, e na certidão de óbito de seu marido de 1988, 

qualificando-o como aposentado, é insuficiente para demonstrar o 

exercício da atividade rural pela parte autora durante o período de 

carência (1988 a 1996; art. 142 da Lei 8.213/91). Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula nº 34 da TNU). 3. A 

despeito de parte autora ser beneficiária de pensão por morte de 

trabalhador rural, em razão do óbito de seu marido em 22/12/1988 

(INFBEN, fl. 39), não há elementos materiais demonstrando que a atividade 

campesina continuou a ser desenvolvida pela mesma após o óbito do seu 

esposo. 4. Além disso, a prova oral mostrou-se frágil, pois a primeira 

testemunha informou conhecer a autora há mais de 12 anos e que, neste 

período, nunca a viu exercendo atividade laboral. Ademais, conforme 

destacou a sentença, "as testemunhas inquiridas não trouxeram nenhuma 

informação que se coaduna com as alegações da autora". A valoração 

feita pelo Juiz de Primeiro Grau da prova oral produzida merece prestígio, 

em razão do princípio da imediatidade, decorrente do contato direto do 

Magistrado com as partes e testemunhas. 5. Apelação desprovida. 

Sentença mantida.

 (AC 0050666-34.2013.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 de 04/12/2017).

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c.c. §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 22).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145903 Nr: 6090-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRA EVANGELISTA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

LAUDEMIRA EVANGELISTA MACHADO contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/18.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 23/36.

A parte autora não apresentou impugnação (fl. 40).

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 49/53.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são extremamente frágeis, eis que produzidos em data muito 

pretérita ao ajuizamento da presente ação judicial, o que dificulta a 

aferição correta do período de carência, limitando-se a prova material a 

duas certidões de nascimento (fls. 16/17). Não podendo, portanto, serem 

consideradas provas matérias hábeis para comprovar o exercício da 

atividade rural por parte da autora.

Quanto às provas colhidas em audiência, verifica-se do depoimento 

pessoal da autora, ser ela moradora na cidade de Pontes e Lacerda/MT 

acerca de 20 (vinte) anos, sendo que, neste período, seu cônjuge 

trabalhava com diárias rurais e com diárias urbanas.

Verifica-se do depoimento da autora.

“Juiz: o senhor Sebastião já chegou a trabalhar com alguma outra 

atividade neste período aqui na cidade? Sendo, por exemplo, dou exemplo, 

sendo pedreiro ou servente de pedreiro... Autora: É, em vez quando. 

Quando aparece ele pega para trabalhar... Juiz: Ele pega mais diárias na 

cidade ou no mato?... Autora: No mato e na cidade... Juiz: Vária?... Autora: 

Sim... Juiz: Já nesses 20 (vinte) anos que a senhora está ficando aqui 

com ele?... Autora: sim... Juiz: Então ele intercala. As atividades aqui na 

cidade que a senhora mencionou aí, pedreiro né, esse serviço que ele 

faz?... Autora: É de servente né...” (sic), [g.n], 05 min e 56 seg – 6min e 38 

seg.

Quanto às provas colhidas das testemunhas, o senhor Valdomiro Ribeiro 

confirmou que a cônjuge da autora realizava diárias de servente de 

pedreiro (3min e 02seg – 3min e 22seg). Quanto à testemunha Adair 

Pereira da Silva, mencionou que a autora, acerca de 3 (três) a 4 (quatro) 

anos atrás tinha um bar na cidade (3min e 22seg – 4min e 06seg).

Desta forma, dispõe a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 1. A 

comprovação da qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de 

prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida 

em Juízo, bem assim a implementação do requisito etário exigido. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do 

STJ. 2. Na hipótese, a autora cumpriu o requisito etário, eis que completou 

55 anos de idade em 2009 (nascimento em 26/04/1954 - fls.12, com o que 

a carência é de 168 meses). Entretanto, a prova material apresentada não 

serviu para a comprovação da atividade rural no período de carência, uma 

vez que a autora juntou aos autos apenas certidão de casamento, 

realizado em 03/03/1976, em que consta ser seu esposo natural da 

Fazenda Conceição do Turvo (fls. 13) e escritura de compra e venda de 

imóvel rural, com área de 5.7810 ha, datada de 29/10/2009, no qual consta 

a profissão do cônjuge da autora como "pecuarista", documentos estes 

insuficientes como início de prova material à comprovação do exercício da 

atividade campesina no período de carência exigido. Registre-se, por fim, 

que uma vez constatada a imprestabilidade da prova material, não se pode 
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conceder o benefício com base apenas em prova testemunhal, esta que, 

inclusive, frágil à comprovação do exercício da atividade rural em regime 

de economia familiar. Com efeito, consoante consignado pelo magistrado a 

quo, a única testemunha ouvida "declara que conhece a autora há cerca 

de cinco anos, e que sabia que o marido dela também já trabalhou como 

pedreiro". 3. Atentando para a circunstância de que a autora, no âmbito do 

feito, deixou de lograr o devido êxito em produzir um razoável conjunto 

probatório da sua condição de rurícola, no período de carência necessário 

ao benefício de aposentadoria por idade rural é de se reconhecer 

fragilizado o desiderato de configurar o seu desempenho de atividade 

rurícola, sob regime de economia familiar, por tempo exigido pela Tabela 

Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. Apelação a que se nega 

provimento.

(AC 0072408-81.2014.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 23/05/2017).

Logo, dessume-se da prova oral colhida que a parte autora não 

comprovou o cumprimento do período de carência e o exercício de sua 

atividade em regime de economia familiar, uma vez reside no núcleo 

urbano do Município de Pontes e Lacerda há duas décadas e sobrevive do 

trabalho desenvolvido por seu companheiro, que alterna períodos de 

labuta na área rural e na área urbana.

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c.c. §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 21).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149553 Nr: 7705-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIR GINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

JUVENIR GINO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 15/25.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 32/65.

A parte autora não apresentou impugnação (fl. 69).

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 80/84.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

autor, uma vez que se limitou a trazer à Certidão de Casamento celebrado 

em 1º de abril de 2000 (fl. 20), duas Certidões de Nascimento dos filhos 

(fls. 21/22), que, no entanto, foi declarada em cartório na data de 1º de 

março de 2017 pelo autor, o Certificado de dispensa do serviço militar (fl. 

24) e a Carteira de Assistência Médica (fl. 25), que estão com a data 

pretérita ao necessário para verificar a qualidade de segurado especial do 

autor.

Outrossim, em pesquisa realizada ao Sistema de Informações Eleitorais 

(SIEL), foi constatado que o autor é domiciliado na Rua Antonio Colombo 

da Cunha, nº 806, Vila Guaporé desde o ano de 1986, contradizendo a 

versão dado no depoimento pessoal, na qual ele diz que só veio morar na 

cidade há 1 (ano) atrás (30seg – 49seg). Indagado sobre essa residência 

na cidade, este não foi claro em sua resposta, só disse novamente que 

veio morar na cidade acerca de 1 (um) ano atrás (4min e 29seg – 7min e 

49seg).

Quanto às provas colhidas das testemunhas, as mesmas foram fracas em 

suas declarações, não soube dizer se autor morou na cidade enquanto 

trabalhava no campo e, também, entraram em contradição entre o período 

em que o autor passou a residir na cidade, bem como não demostraram 

confiança ao afirmarem que o autor exerceu o trabalho tipicamente 

rurícola, mesmo o conhecendo por aproximadamente 35 (trinta e cinco) 

anos.

Desta forma, dispõe a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

FRÁGIL. VEDAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

SÚMULA Nº 149 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui requisito indispensável para a 

concessão do benefício previdenciário do segurado especial rurícola a 

comprovação do exercício da atividade rural em regime de subsistência no 

período equivalente à carência, exigindo início razoável de prova material 

idôneo e contemporâneo aos fatos a provar corroborada com prova 

testemunhal convergente com as circunstâncias realidade fática da lide 

campesina e demais elementos de convicção. 2. Nos autos, a certidão de 

casamento celebrado nos idos de 1953 e a escritura pública de compra do 

imóvel rural em nome do marido em 1970 são remotas e nada dispõem 

sobre a profissão dos nubentes, sendo que a comprovação do ITR do 

imóvel dos anos de 1992 a 2005 em nome do marido com endereço 

residencial no centro da sede do município declara o cultivo de produtos 

agrícolas na área de mais de 90 ha, com alto grau de utilização, 

circunstâncias que descaracterizam o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar de subsistência, máxime pela fraca prova 

testemunhal, afeição que se qualifica como produtor rural. 3. Ausente o 

início razoável da prova material e vedada à prova exclusivamente 

testemunhal, a autora não faz jus ao benefício vindicado, incidindo a 

Súmula nº 149 do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício 

previdenciário." 4. Apelação da Parte Autora a que se nega provimento.A 

Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação da Parte 

Autora.

(ACORDAO 00471417820124019199, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO 

FRANCISCO DO NASCIMENTO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR 

(INATIVA), e-DJF1 DATA:12/05/2016).

Logo, dessume-se das provas colhidas, que a parte autora não 

comprovou o cumprimento do período de carência e o exercício de sua 

atividade em regime de economia familiar, uma vez que mora há tempos na 

cidade, sem, contudo, comprovar que exercia atividade tipicamente 

rurícola.

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c.c. §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 
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Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 28).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151838 Nr: 8810-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE PAULA SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

MARIA DE PAULA SANTOS LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fl. 12/47.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 55/63.

A impugnação foi trazida às fls. 67/76.

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 94/98.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Assim, alega a autora estar residindo com seu irmão em um sítio localizado 

no Município de Vale de São Domingos/MT desde o ano de 1975, chamado 

“Sítio Oliveira”, e que neste período sempre trabalhou na zona rural. No 

entanto, analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova para demonstrar 

sua atividade rural exercida.

Neste sentido, observa-se que através do Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel) foi constatado que, apesar da autora ter dito em seu 

depoimento pessoal que reside na região de Pontes e Lacerda desde o 

ano de 1975, verifica-se que ela é domiciliada no Município de 

Rondonópolis/MT desde 18 de setembro de 1986, estando, inclusive, quite 

com a justiça eleitoral.

No mesmo contexto, observando-se ainda que todos os documentos 

pessoais da autora foram expedidos no Município de Rondonópolis/MT, 

sendo estes, a Carteira de Identidade expedida em 1 de junho de 1987 (fl. 

12) e a Certidão de Casamento entre a autora e seu cônjuge, Sr. João 

Francisco de Lima, datado em 7 de junho de 1976.

Além disso, a autora mencionou estar residindo com seu irmão na zona 

rural, asseverando assim o exercício da atividade rurícola. Ocorre que 

conforme a Declaração Aptidão ao Pronaf, realizada no ano de 2014 (fl. 

22), o irmão da autora consignou que seu núcleo familiar era composto por 

apenas duas pessoas, ou seja, ele mesmo e sua esposa. Assim, carece 

de provas a alegação de que a autora reside no Município de Vale de São 

Domingos/MT.

Por tudo dito, conclui-se que a autora não comprovou residir no sítio de 

propriedade de seu irmão, na medida em que os documentos da autora, 

bem como o extrato do Siel, o endereço dado para recebimento de 

correspondência (fl. 34) e o indeferimento administrativo (fl. 33) estão 

todos ligados ao Município de Rondonópolis/MT, e não ao Município de Vale 

de São Domingos/MT, localidade onde a autora afirma residir a décadas.

Outrossim, as provas colhidas em audiência também foram imprecisas e 

contraditórias. Importante ressaltar que por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento, a autora não soube dizer o nome da localidade em 

que se situa a propriedade rural onde afirma residir a quarenta e dois 

anos, o que coloca em séria dúvida a veracidade das alegações vertidas 

na exordial.

Desta forma, dispõe os artigos 11, inciso VII e, da Lei nº 8.213/1991:

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 nº 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.

(...) “g.n”.

Logo, dessume-se que a parte autora não comprovou o exercício de sua 

atividade em regime de economia familiar, uma vez que não demostrou 

residir na zona rural e nem exercer atividade rurícola.

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c.c. §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 50/51).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161055 Nr: 907-26.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD SOCIEDADE MERCANTIL DE 

FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada para DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EXCLUA o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – 

Serasa e SCPC – em relação ao valor da fatura do cartão de crédito de R$ 

278,82 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), cujo 

contrato é nº 6059190160494916.INTIME-SE pessoalmente a parte ré, por 

meio de carta guarnecida com aviso de recebimento para cumprir a ordem 

no prazo estabelecido, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite máximo de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).CITE-SE a parte ré, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

para, querendo, oferecer resposta, advertindo-lhe do teor do art. 344 do 

NCPC.Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça a parte autora, ressalvada a possibi l idade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos a parte autora, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC.Após, à conclusão para novas 

deliberações.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161226 Nr: 992-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 996-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65619 Nr: 1658-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Erineu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MG 65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado na inicial da ação de busca e ação de busca e apreensão – 

alienação fiduciária em garantia – proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra ERINEU DA SILVA, o 

que faço para resolver o mérito, nos termos do Decreto-lei n° 911/69 e do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor, 

credor fiduciário.CONFIRMO definitivamente a liminar deferida às fls. 

19/20.CONDENO o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

base no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda/MT, 18 

de janeiro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes, Adalberto Moreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Assim, e com amparo no provimento 6/2007, abrimos vista para autora 

para apresentar a planilha atualizada do débito, já acrescida da multa 

prevista no art.523, §1º, do NCPC, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93707 Nr: 4759-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

04356910150, Rg: 2345637-0, Filiação: Maurino de Souza e Tereza 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 04/11/1990, brasileiro(a), natural 

de Vila Bela da Santíssima T.-MT, solteiro(a), desocupado. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALDEMIR 

RODRIGUES DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Descumprimento de ordem judicial., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12997/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/10/2014
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.323,02

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95101 Nr: 5695-25.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Nascimento Carlos, KTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Vistos em correição.De proêmio, a despeito de ter sido saneado o feito, 

vislumbro que a pretensão formulada pela ré, Unimed Vale do Jauru, 

quanto a denunciação à lide não foi apreciada por este juízo, motivo pela 

qual passo a analisá-la.Pois bem.Nas relações de consumo, a simples e 

pura atribuição de eventual responsabilidade a terceiros não autoriza a 

denunciação da lide, exceto o chamamento ao processo na hipótese 

preconizada pelo inciso II do art. 101 do Código de Defesa do 

Consumidor.Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:"Terceira 

Turma - DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. A Turma, ao rever orientação dominante desta Corte, assentou 

que é incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias 

decorrentes da relação de consumo seja no caso de responsabilidade 

pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do 

serviço (arts. 12 a 17 do CDC). Asseverou o Min. Relator que, segundo 

melhor exegese do enunciado normativo do art. 88 do CDC, a vedação ao 

direito de denunciação da lide não se restringiria exclusivamente à 

responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (art. 13 do CDC), 

mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou presumido) que 

indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo afirmou, a 

proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar a 

procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma 

nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo 

consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102099 Nr: 2967-74.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tal panorama, a autora não logrou comprovar o exercício da 

atividade rural pelo período mínimo exigido no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, motivo pelo qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, § 8º, do NCPC). 

No entanto, tais verbas ficam isentas de exigibilidade, tendo em vista a 

concessão, em favor da autora, das benesses da assistência judiciária 

gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 464-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais.

d) DECLARO encerrada a instrução processual e considerando o 

oferecimento de alegações finais da parte autora, DETERMINO que sejam 

os autos promovidos à conclusão para prolação de sentença.

e) Saem os presentes intimados.

f) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111080 Nr: 538-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEREIRA PARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por ARLINDO PEREIRA PARDIM, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Laudo pericial anexado às fls. 67/71.

 É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 
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outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

 Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 67/71, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito, que o autor padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). (Apelação 

Cível nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Francisco de Assis Betti. j. 24.09.2014, unânime, e-DJF1 

08.10.2014).”. (destaquei e grifei)

Além do mais, verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista 

no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que 

não tem prova material – assim entendido como as hipóteses mencionadas 

pelo art. 106 da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer 

dos documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a 

atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde 

que lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida por 

si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início de prova não 

é outra senão a de dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de 

impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, qualquer elemento físico 

do qual se possa extrair qualquer indício acerca da atividade laboral da 

parte, desde que oportunamente corroborado pela prova testemunhal. 

Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas 

apresentadas pela parte autora, tanto materiais como testemunhais, são 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

Demais disso, as testemunhas inquiridas no curso da instrução foram 

uníssonas quanto à atividade rural exercida pelo autor. E conforme 

definição dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

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 nº 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.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o 

fazendo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

o fim de CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor 

ARLINDO PEREIRA PARDIM, devidamente qualificado nos autos, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de mínimo, cujo termo “a quo” deverá 

retroagir à data do indeferimento administrativo do pedido, qual seja, 5 de 

novembro de 2015 (fl. 12).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas as parcelas vincendas, consoante preconiza o Verbete n.º 

111 do STJ, forte nos art. 85, § 2º e art. 86, parágrafo único, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Deixo registrado, outrossim, que a autarquia requerida ficará isenta do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1.996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1.993 c/c o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e 

levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória 

ora proferida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TRF 1, em reexame 

necessário, em observância ao verbete da Súmula 490 do STJ e do art. 

496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: ARLINDO PEREIRA 

PARDIM; benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo; da data do indeferimento: 

5 de novembro de 2015.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133984 Nr: 863-41.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) A despeito da inobservância por parte dos litigantes da observância do 

prazo estabelecido na decisão de fl. 149 para a apresentação do rol de 

testemunhas, conclusão que pode ser sorvida da leitura da certidão de fl. 

163, em caráter excepcionalíssimo DEFIRO a oitiva das testemunhas 

arroladas extemporaneamente. Isto porque, apesar de a preclusão 

temporal independer de declaração judicial e acarretar a extinção 

automática da faculdade processual concedida à parte para a prática de 

determinado ato processual (art. 223 do NCPC), os litigantes concordaram 

expressamente com a oitiva das testemunhas relacionadas pela parte “ex 

adversa”, o que afasta qualquer alegação de prejuízo, até mesmo por que 

a prazo concedido aos litigantes para a apresentação do rol de 

testemunhas, tem por objetivo disponibilizar ao adversário tempo suficiente 

para informa-se sobre a identidade do indivíduo relacionado como 

testemunha e assim oferecer contradita. Todavia, importante registrar que 

as considerações acima traçadas não afasta automaticamente o dever 

carreado às partes de observar com fidelidade as determinações 

emanadas deste juízo em processos diversos, mormente por que, 

conforme alinhavado acima, a preclusão temporal ocorre automaticamente, 

exceto na hipótese excepcionalíssima previstas no art. 223 e §§ do NCPC.

c) DEFIRO o pedido formulado pelo autor quanto à desistência da oitiva da 

testemunha Silso dos Santos.

d) HOMOLOGO o pedido de desistência quanto à partilha dos bens móveis 

que guarneciam a morada do casal.

e) DECLARO encerrada a instrução processual. Por consequência, 

ABRA-SE vista dos autos às partes para que apresentem, no prazo legal, 

memoriais, iniciando-se pelo autor.

f) Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137755 Nr: 2740-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirleni Candida Nabas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Considerando a existência de interesses de incapazes, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do 

NCPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ratifique os autos processual 

até então praticados ou requeira à medida que entender cabível.

 c) Após, à conclusão para deliberação.

d) Saem os presentes intimados.

e) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161095 Nr: 930-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMAIR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a 

Autarquia ré, no prazo de 30 dias, reestabeleça o auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159383 Nr: 119-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15837/MT

 Processo n. 119-12.2018.811.0013 (159383)

Vistos.

 DESIGNO o dia 12 de abril de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha Valdiney Arruda de Oliveira. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para o ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112682 Nr: 1127-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Barbosa Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO BARBOSA MORAIS, Cpf: 

06235914130, Rg: 6590385, Filiação: Maria Lúcia Barbosa de Morais, data 

de nascimento: 05/08/1996, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

Telefone 065-9680-8206. 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 todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Fernando 

Barbosa Moraes, vez que, na forma do artigo 69, do Código Penal, 

incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitivas(s): (i) artigo(s) 306 da Lei 

Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e, (ii) artigo 330, do 

Código Penal(..)

Despacho: Vistos etc.I.Considerando que o denunciado encontra-se em 

local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 
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documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.II. Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.III. 

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 3146-47.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Pontel da Silva, Sivaldo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 V i s t o s ,  e t c . E x p e ç a - s e  a l v a r á  ( o u  p r o c e d a - s e  à 

transferência/vinculação)em favor do FUNAJURIS do valor recolhido a 

título de multa pelo acusado SIVALDO DA COSTA (fls. 239).Expeça-se 

alvará em favor do acusado SILVADO DA COSTA para levantamento do 

valor integral da fiança (fls. 50), com as devidas correções, haja vista o 

pagamento da prestação pecuniária (fls. 245).Considerando que a 

sentença relegou ao juízo da execução a escolha da entidade beneficente 

destinatária das duas penas restritivas de direito consistentes em 

prestação pecuniária, e considerando que o acusado SIVALDO DA 

COSTA efetuou depósito judicial referente à condenação (fls. 245), 

determino que o numerário seja destinado ao Lar de Apoio à Criança de 

Pontes e Lacerda. Expeça-se alvará para levantamento na conta bancária 

a ser indicada pela entidade.Dê-se destinação ao armamento apreendido 

nos autos, na forma determinada na sentença, encaminhando-se ao 

Exército Brasileiro, se ainda não foi feito. Se ainda não tiverem sido 

encaminhadas, dê-se ciência às Polícias Civil e Militar da existência de uma 

pistola calibre 9mm dentre o armamento apreendido, para que caso seja do 

interesse das instituições requeiram ao Exército a doação do armamento, 

na forma regulamentar.Considerando que o acusado SIVALDO DA COSTA 

cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, ao efetuar o pagamento 

das duas penas restritivas de direito e da pena de multa, bem como das 

custas processuais remanescentes, antes mesmo da expedição da guia 

de execução penal, como medida de economia e celeridade processual 

declaro a extinção da punibilidade, ante o cumprimento da pena, na forma 

do art. 66, II, c/c art. 109, caput, ambos da Lei 7.210/84.Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao TER/MT 

comunicando o teor desta decisão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109560 Nr: 5957-38.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godofredo Passos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GODOFREDO PASSOS FERREIRA, Cpf: 

11559900210, Filiação: Godofredo Vicente Ferreira e Conceição Passos 

Ferreira, data de nascimento: 07/05/1972, brasileiro(a), natural de Santa 

Rita-MG, divorciado(a), comerciante, Telefone 9918-7767. 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 todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Godofredo Passos Ferreira, porquanto incorreu na(s) conduta(s) 

descrita(s) no(s) artigo(s) 147, caput, do Decreto Lei Federal n.o 

2.84811940 (Código penal) c/c os dispositivos insculpidos na Lei 

11.340/2006(...)

Despacho: Vistos etc.I.Considerando que o denunciado encontra-se em 

local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.II. Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.III. 

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 117811 Nr: 2813-22.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Machado Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 Processo n. 2813-22.2016.811.0013 (117811)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 16h45min, para realização de 

audiência para interrogatório do acusado Jairo Machado Borges, bem 

como a inquirição das testemunhas Evandro Ponhe Correa Costa e Elizio 

de Carvalho. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153785 Nr: 9787-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lucas Gomes Pedroso, Jefferson da 

Silva Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13945/MT

 Processo n. 9787-41.2017.811.0013 (153785)

Vistos.

 DESIGNO o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência para que se proceda inquirição das testemunhas Sebastião 

Faustino da Silva, Cristiano Dutra da Silva, Vilma da Silva e Dhyan Roberto 

Ferreira do Carmo. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para o ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 3786-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Alves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Vistos.

Considerando a oposição de embargos de declaração (fls. 85/89), 
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DETERMINO que SE INTIME o causídico constituído do acusado, para que, 

em igual prazo, apresente as devidas contrarrazões.

Apresentada a aludida peça, ou quedando-se inerte a entidade, sendo 

tudo certificado, tornem-me os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126305 Nr: 6395-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, HLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:, Mário Guedes Junior - 

OAB:190-A/RO

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 a) - ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado 

CLEBERSON SOARES FREITAS pela prática, em tese, dos delitos previstos 

no artigo 150, § 1.º, artigo 129, caput, artigo 121, § 2.º VI, c/c art. 14, 

inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, artigo 147, caput, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “i”, todos do Código Penal, sendo que o acusado deverá 

ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.b) - Intime-se pessoalmente o acusado, indagando-o se 

deseja recorrer.c) - Cientifique-se o d. Presentante do Ministério Público e 

intime-se a Defesa Técnica via DJE.d) - Transitada em julgado, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos para deliberação.e) - P.I.f) - 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151504 Nr: 8654-61.2017.811.0013

 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): MARLY BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102045 Nr: 2945-16.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando o teor do Ofício n° 7/2018/DEL07-MT – fls. 127, CANCELO a 

solenidade outrora aprazada.

Considerando a expedição de Carta Precatória para oitiva das 

testemunhas, aguarde-se o retorno das missivas, e após, retornem-me os 

autos conclusos para designação de nova data para realização de 

audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para manifestar-se 

no processo quanto ao despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

 

Intimação da advogada do exequente, para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do representante do requerido, quanto ao inteiro teor do 

despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA DE MELO CASTRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FABIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA FLORENCIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

28 de fevereiro de 2018 às 15H40MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA MOTA LICERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes quanto o inteiro teor da sentença que segue: " 

Dispensado o Relatório. Passo a decidir. Preliminarmente a alegação de 

ilegitimidade passiva é descabida, vez que a compra foi efetuada através 

do sítio eletrônica da requerida que, óbvio, responde pelas consequências 

do negócio, não podendo se furtar a sua responsabilidade, transferindo-a 

exclusivamente para a companhia aérea, o que não impede eventual 

direito de regresso. Não deixando de olvidar acerca da legislação 

consumerista, em se tratando de reembolso dos valores despendidos no 

contrato de transporte é de se aplicar a regra do art. 740 e §§, do Código 

Civil 2002, a saber: Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o 

contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a 

restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao 

transportador em tempo de ser renegociada. § 1o Ao passageiro é 

facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, 

sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não 

utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em 

seu lugar. § 2o Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o 

usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi 

transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do 

bilhete não utilizado. § 3o Nas hipóteses previstas neste artigo, o 

transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser 

restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. Tais situações já 

denotam a abusividade em reter mais do que o previsto na legislação civil 

acerca do contrato de transporte. Contudo, a requerente alega força maior 

pois seu filho no dia anterior ao embarque sofreu convulsão, sendo 

encaminhado para tratamento médico de urgência, colacionando aos autos 

informações acerca do ocorrido. Fato este não controvertido. Desta 

forma, há que se dar razão integralmente à requerente, que deixou de 

fazer a viagem por causa de uma situação mais do que justificável que 

deveria ser levada em consideração pela requerida. Logo, faz jus à 

devolução integral com a rescisão do contrato e status quo ante Por outro 

lado, a questão da não devolução dos valores pagos a título de aquisição 

da passagem aérea por si só não é capaz de gerar um incômodo, um 

constrangimento, um sofrimento exacerbado que justifique a reparação 

por danos morais. Assim sendo JULGO PROCEDENTE EM PARTE os 

pedidos para determinar que a requerida providencie o reembolso do valor 

integral das passagens adquiridas pela requerente, devidamente 

corrigidos a contar da data da citação. PRI. Assinado eletronicamente por: 

L E O N A R D O  D E  A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11177450 17121517255963100000011012335

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h30min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 006/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc,

CONSIDERANDO que a servidora Marilúcia Rodrigues de Oliveira, Técnica 

Judiciária, designada Gestora Judiciária do Juizado Especial, matrícula 

7280, encontrar-se de férias, no período de 08 de janeiro de 2018 a 27 

janeiro de 2018.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR, a servidora JOSÉLIA PINTO GOMES GUEDES, 

Técnica Judiciária, matrícula 8676, para exercer as funções de Gestora 

Judiciária Substituta do Juizado Especial Comarca de Poxoréu, em 

substituição a titular se encontra em gozo de férias, com efeitos a partir de 

08 de janeiro de 2018 a 27 janeiro de 2018.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Poxoréu, 25 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 008/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Providências 

(Licença para Tratar de Interesse Particular)

R E S O L V E:

Art. 1º. CONCEDER ao Servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula 

nº 8153, Auxiliar Judiciário, prorrogação de Licença para Tratar de 

Interesse Particular, sem remuneração, pelo período de 01 (um) contado a 

partir do término anteriormente concedido (31.12.2017) e findando-se, por 

conseguinte, aos 31.12.2018.

Art. 2º. Publique-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Poxoréu, 30 de janeiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 954-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:24028/O

 Vistos em correição.

Proceda-se a juntada da petição da parte requerida protolacada pelo PEA 

(Portal Eletrônico do Advogado) que se encontra pendente.

 Após, diga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75778 Nr: 1409-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Generoso do Amaral Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico que audiência de Mediação/conciliação foi agendada para o dia 

23/02/2018, às 15:30 horas , no centro Centro Judiciário de Solução 

Conflitos - CEJUSC.

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos a setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliart Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 1201-12.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Processo nº: 1001-12.2017.811.0014 (Código 75315)

Vistos.

Ante o teor da petição de fl. 24, nomeio como advogada dativa a DRA. 

DAYSE CRYSTINA DE OLIBEIRA LIMA - OAB/MT 13.890, para atuar na 

defesa da requerida JULIANA DE ALMEIDA, conforme § 1º do artigo 5º da 

Lei nº 1060/50.

Desde já, fixo honorários advocatícios à advogada acima nomeada, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

Intime-se a advogada nomeada para apresentação de contestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 12 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 2294-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Avila e Outros, Juízo de Direito da 

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Àvila - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça a seuir transcrita: "Certifico que 

devolvo o r. mandado sem o devido cumprimento, porque não há indicação 

do imóvel a ser avaliado e a localização. Certifico ainda que a parte 

interessada deverá efetuar o depósito da diligência ou oferecer condução 

ao oficial de justiça. Certifico também que deixo de informar o valor da 

diligência em razão de não saber a localização do bem a ser avaliado. 

Juranir Gonçalves Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Peerira Filho

Auxiliar Judici´RIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76379 Nr: 1684-42.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allef Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 POIS BEM.O artigo 1º da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe 

sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e a sua destinação 

preceitua que:Art. 1º As armas de fogo e munições apreendidas nos 

autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no 

art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração do respectivo laudo 

pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação 

do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição.Por sua vez, o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual 

dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 

outras providências, rege que:Art. 25. As armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.Assim, 

considerando já ter havido a elaboração de laudo pericial, considerando a 

intimação das partes, considerando não haver informações de eventual 

proprietário de boa-fé e considerando que o(s) objeto(s) não mais 

interessa(m) à causa, DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do 

processo e remetido ao Comando do Exército, antes do transito em julgado 

da sentença condenatória já proferida nos autos.Advirto que a remessa 

de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do Exército 

deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- 

CGJ. Após, certifique-se. Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se.Poxoréu – 

MT, 30 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77716 Nr: 2347-88.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

POXORÉO, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, 

Secretaria de Saúde do Município de Poxoréu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, DEFIRO a tutela de urgência para ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

por meio de sua Secretaria Estadual de Saúde, e ao MUNICÍPIO DE 

POXORÉU/MT, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, que 

procedam ao imediato fornecimento dos medicamentos necessários para o 

tratamento adequado a real necessidade do requerente, conforme 

prescrição médica, quais sejam: pirfeniz 200mg e nintedanibe 

150mg.Consigno que em caso de descumprimento, poderão os requeridos 

incorrerem em multa diária, que desde logo, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo da efetivação de outros meios coercitivos, tal como 

o bloqueio de verbas públicas, desde que preenchidos os requisitos 

necessários para tanto.Por corolário, INTIMEM-SE o Estado de Mato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 574 de 756



Grosso e o Município de Poxoréu/MT, na pessoa de seus representantes 

legais, informando de que terão o prazo de cinco (05) dias, para 

providenciar o cumprimento da presente decisão, sob pena de incorrer 

nas medidas coercitivas judiciais, conforme assinalado supra.DETERMINO, 

ainda, que os requeridos comprovem, ao término do prazo fixado, o 

efetivo cumprimento da decisão liminar.INTIME-SE a Procuradoria Geral do 

Estado e do Município, bem como os Secretários de Saúde do Estado e do 

Município acerca da presente tutela de urgência concedida.Não obstante, 

diante da afetação do REsp nº 1.657.156/RJ, o feito ficará suspenso até o 

final do julgamento do referido recurso, de modo que somente subsistirão 

os efeitos da tutela de urgência concedida nesta ocasião, haja vista a 

clarividência do dano irreparável à saúde e vida do autor, com fundamento 

no art. 314, do NCPC.Consequentemente, em caso de descumprimento do 

comando judicial, a parte autora deverá intentar o cumprimento de 

sentença provisório, observando o regramento estabelecido pela Lei 

Processual Civil.Com essas considerações, DEIXO de determinar a citação 

dos requeridos, até findo o julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25210 Nr: 2430-28.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CEZAR DE SOUZA, Rg: 936323, 

Filiação: Bonifacio Souza da Luz e Zulma Godoy da Luz, data de 

nascimento: 02/11/1972, brasileiro(a), natural de Palmital-PR, solteiro(a), 

braçal, Telefone (66) 9612-3860. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado PAULO CEZAR DE SOUZA da Sessão 

de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 08 horas e 30 minutos a ser realizada no Fórum da Comarca de 

São José do Rio Claro/MT

Despacho/Decisão: Visto.Considerando a certidão de f. 281, encaminhem 

os autos às partes para manifestação quanto à eventual insistência na 

oitiva da testemunha (f. 280v) e, se positivo, para que junte seu endereço 

atualizado para a respectiva intimação.Tudo cumprido, aguarde-se a 

sessão de julgamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 19 de janeiro de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65828 Nr: 2181-33.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDSS, KDDSS, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Visto.

Defiro o pedido de f. 28, concedendo vista à parte autora, em 5 (cinco) 

dias.

Em nada requerido, voltem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 5546 Nr: 1555-05.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Dra. Rejane Buss 

Sonnemberg OAB/MT 5.862, para que no prazo de 03 dias, devolva os 

autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234, §2º do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27296 Nr: 1170-76.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN PICININ CIA LTDA, LUIZ PICCININ, 

CLEIDE FURLAN PICININ, NELSO SORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Dr. Maycon 

Gleison Furlan Picinin OAB/MT 16.158, para que no prazo de 03 dias, 

devolva os autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234, §2º do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27559 Nr: 1437-48.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETH CORREA COSTA -SEGURANÇA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES 

MUNIZ - OAB:104914/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO SILVA 

- OAB:18725/O

 Visto.

Tendo em vista a inércia da parte exequente, mesmo que devidamente 

intimada, determino a intimação da parte executada para que junte aos 

autos os comprovantes de pagamento relativos à homologação de f. 89, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Atente-se para que a publicação seja realizada em nome de Dr. Maurozan 

Cardoso Silva, conforme requerido às f. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29702 Nr: 449-90.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIZINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a autora para manifestar nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 1726-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido do exequente para suspensão do feito, pelo prazo de um 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Intime-se o exequente acerca da suspensão do curso da execução e 

aguarde-se o prazo de um ano já que não existe nos autos valores 

bloqueados a serem eventualmente transferidos.

Decorrido o prazo de um ano, sem que haja manifestação do exequente, 

arquivem-se os autos, nos termos da regra esculpida no artigo 40, 

parágrafo segundo da Lei 6.830/80.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52691 Nr: 2065-32.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLEN CRISTINA RAMOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIELLEN CRISTINA RAMOS BRITO, 

Cpf: 03446665145, Rg: 1764402-0, Filiação: Jose do Bonfim de Souza 

Brito e Rosalina Costa Ramos Gouveia, data de nascimento: 15/06/1989, 

brasileiro(a), natural de Alto Floresta-MT, convivente, jornalista, Telefone 

65 9803-6488. 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, [...] vem, com base nos autos de Inquérito Policial nº 

2065-32.2013.811.0033 (52691), oferecer DENÚNICIA em face de 

ADRIELLEN CRISTINA RAMOS BRITO (brasileira, solteira, jornalista, 

nascida aos 15/06/1989, em Alta Floresta/MT, filha de José do Bonfin de 

Brito e Rosalina Costa Ramos, residente e domiciliado na Rua Roraima, 

240, Centro, nesta cidade), em razão dos fatos a seguir expostos: Consta 

dos inclusos autos do procedimento policial que, no dia 12/06/2013, em 

horário não especificado, na residência localizada na Rua Roraima, 240, 

Centro, nesta cidade, a denunciada, prevalecendo-se das relações 

domésticas, abusou de meios de correção e disciplina à vítima MARIA 

VITÓRIA RAMOS VERÃO (contando com 08 anos de idade à época dos 

fatos), sua filha, batendo na criança, causando ferimentos na região do 

antebraço direito e esquerdo, conforme se verifica pelo Laudo de Exame 

de Corpo de Delito às fls. 13 do IP e Mapa Topográfico de Lesões de fls. 

14/15 do IP. [...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ADRIELLEN 

CRISTINA RAMOS BRITO como incursa no art. 136, c/c art. 61, II, “f”, 

ambos do CP, nos termos da Lei nº 11.340/2006, requerendo, para tanto, a 

citação da denunciada e seja a presente denúncia recebida, após a 

resposta à acusação, intimando-se a ré e as testemunhas abaixo 

arroladas para que acompanhem a ação penal até final sentença 

condenatória, seguindo-se o procedimento previsto na Lei nº 11.719/2008. 

P. Deferimento.

Despacho: Visto.Considerando que a denunciada não fora localizada no 

endereço constante dos autos, conforme se denota de f. 45, 60 e 66, 

cite-se a acusada, por edital, nos termos do artigo 363, parágrafo primeiro 

do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 31 de janeiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar o douto advogado para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 e conforme Portaria nº 

035/2013-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64861 Nr: 1596-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAS JOSE DA SILVA, ANDERSON 

TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a realizar o 

pagamento da complementação de diligência, entrando em contato com a 

Central de Mandados desta Comarca, responsável pela emissão das 

Guias Complementares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 2356-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CAMILO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado às fls. 124/125, portanto intimo a 

parte autora a impulsionar os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15485 Nr: 609-91.2006.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado às fls. 64, portanto intimo a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 1904-27.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 576 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo requerido às fls. 71, portanto intimo a parte 

autora a retirar a Carta Precatória Expedida ou efetuar o seu praparo no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2168-73.2012.811.0033

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido às fls. 66, portanto intimo a 

parte autora a impulsionar os autos no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-90.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, e face a ausência de tempo hábil para citação, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 08 de março de 2018, às 13h00min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 713-88.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER ARAUJO RODRIGUES 

- OAB:5574/TO, MARCELO CÉSAR CORDEIRO - OAB:1.556/B-TO

 Vistos.(...) DECIDO.Compulsando os autos, verifico até a presente data 

não fora realizada tentativa de acordo entre as partes e intentando pela 

possibilidade de dissolução amigável remeto o presente feito ao CEJUSC, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 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 CPC.Intime-se as partes no sentido de que, em não 

havendo interesse na auto composição se manifestem, por petição, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias.Havendo expresso desinteresse na 

sessão de conciliação/mediação, deverão as partes manifestar as provas 

que pretendem produzir ou o a concordância com o julgamento antecipado 

da lide.Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.Havendo acordo, 

volvam-me conclusos para deliberações. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 713-88.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER ARAUJO RODRIGUES 

- OAB:5574/TO, MARCELO CÉSAR CORDEIRO - OAB:1.556/B-TO

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 713-88.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER ARAUJO RODRIGUES 

- OAB:5574/TO, MARCELO CÉSAR CORDEIRO - OAB:1.556/B-TO

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28/2/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário, no 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 3120-28.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ADÃO GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora VALMIR ADÃO GRANJA, 

brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1792648-3 SSP/MT e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 015.417.267-89, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 
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legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 29 de janeiro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 23-83.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora SIRLEI DE OLIVEIRA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG nº 839 391 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 

977.417.871-87, no prazo de 10 dias, a partir da intimação desta decisão, 

até final julgamento. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente 

decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente 

a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila 

Rica/MT, 29 de janeiro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63754 Nr: 79-19.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA PEREIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 29 de janeiro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20321 Nr: 578-81.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE JESUS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

 Ciente do acórdão de fls. 242, o qual à unanimidade, desproveu o 

recurso.

 Cientifiquem-se as partes quanto ao retorno dos autos, abrindo-lhes vista 

dos autos pelo prazo sucessivo de 05 dias para manifestação nos termos 

do artigo 422 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo o quanto necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 2381-31.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

 Ciente do acórdão de fls. 241-verso, o qual à unanimidade, proveu o 

recurso e redimensionou a sanção imposta.

 Cientifiquem-se as partes quanto ao retorno dos autos, abrindo-lhes vista 

dos autos pelo prazo sucessivo de 05 dias.

Após, nada sendo requerido, cumpram-se as determinações contidas na 

sentença condenatória/acórdão, expedindo-se a respectiva guia de 

execução de pena.

 Cumpra-se, expedindo o quanto necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14742 Nr: 120-35.2008.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HUGO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 Vistos.

 Recebo o recurso em sentido estrito de fl. 232/233, com fundamento no 

artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

 Abra-se vista dos autos à defesa para oferecimento das razões 

recursais, pelo prazo de 02 (dois) dias, nos termos do CPP, artigo 588.

Ademais, a defesa deverá informar quais peças processuais deverão 

instruir o traslado do recurso, nos termos do CPP, artigo 587.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, 

pelo mesmo prazo, nos termos do CPP, artigo 588.

Ao final, retornem os autos conclusos para fins do CPP, artigo 589.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58922 Nr: 638-10.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSON DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 61/62), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de maio de 2018, às 12hs00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 
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decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47758 Nr: 1618-59.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR FARIA - OAB:16.431

 “Vistos. Designo audiência em continuação para o dia 09 de fevereiro de 

2018 às 13:00 horas, para a oitiva das testemunhas Valmir batista da Sila 

e Patrícia Gomes Lima, no mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestar-se sobre as certidões de fls. 193/194 e 196. Arbitro 

honorários advocatícios para o advogado ‘ad hoc’ Dr. Ademar Ribas – 

OAB/MT 2.793 em 01 URH. Expeça-se certidão de honorários. Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59268 Nr: 822-63.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MOBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ALBERTO ALVES LIMA, Filiação: 

Maria Alves de Sena, 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: Consta nos autos, pedido de fixação de guarda com 

pedido liminar de guarda provisória do menor M.B.S.L., em favor de MARIA 

OTELHA BARBOSA DE SOUSA, Vila Rica/MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Trata-se de ação de fixação de 

guarda com pedido liminar de guarda provisória, ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em favor do menor Manoel Bonfim Silva 

Lima, neste ato representado pela sua prima Maria Otelha Barbosa de 

Sousa, em face de Luiz Alberto Alves Lima, todos qualificados na 

exordial.Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.Havendo 

nos autos notícias de que a requerente é prima da genitora do menor Sra. 

Anelita Barbosa da Silva e detém a posse da criança, em razão do 

falecimento da genitora em 30/03/2016, e desde então tem cuidado do 

menor, uma vez que o pai da criança é alcoólatra, além de estar em lugar 

incerto e não sabido. Considerando a posse de fato e a situação de 

harmonia familiar, a requerente busca a fixação liminar da guarda judicial 

do menor e, ao final, a guarda definitiva, a fim de melhor resguardar seus 

interesses.Com estas considerações, DEFIRO a guarda provisória de 

Manoel Bonfim Silva Lima à Maria Otelha Barbosa de Sousa, sem prejuízo 

de posterior alteração.Intimem-se as partes sobre o teor da presente 

decisão.Ainda, determino a citação por edital do requerido, que fixo pelo 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nomeio como curadora a advogado (a) Dra. 

Shinthia Maria Gonçalves de Souza, OAB/MT 16.950-O, para exercer a 

defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os honorários 

serão arbitrados ao final.Decorrido o prazo do edital, intime-se o advogado 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar.Após, vista a 

parte autora.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, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Vila Rica, 13 de setembro de 2017

Maria da Glória Fausto da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42561 Nr: 2274-84.2012.811.0049

 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 RITA DE QUEIROZ CAMPOS MORAES, 

ALARICO GARCIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para proceder a retirada 

das Cartas precatórias, a fim de proceder a distribuição das mesmas nos 

juizos deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53313 Nr: 687-85.2016.811.0049

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZINHA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de que proceda a 

retirada dos autos em Secretaria, a teor da r. decisão de fls. 27, no prazo 

de 48 horas, sob pena de serem encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55505 Nr: 1732-27.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE INERI ZAPPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55505

 Ação de Obrigação de Fazer

Vistos.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste, 

quanto à petição de fls.55.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 31 de Janeiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58878 Nr: 621-71.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 579 de 756



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURARO TRANSPORTES LTDA ME, 

GRACIOLINO SCALCON MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 54, a qual certifica a impossibilidade de 

citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 2195-32.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Invalidez

Código: 61919

Vistos.

Como as partes concordaram com o laudo pericial, HOMOLOGO-O, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade rural 

em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; b) 

segurado especial; e c) o alcance dessa moléstia, a influir em seu 

desempenho profissional.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

abril de 2018, às 12:00 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 29 de janeiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 2218-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pensão Por Morte

Autos: 2218-75.2017.811.0049 - (código 61947)

Requerente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pelo “de cujus”, b) o lapso 

de tempo envolvido em tais atividades e c) a dependência econômica da 

requerente em relação ao “de cujus”.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

abril de 2018, às 08:00 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 29 de janeiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62221 Nr: 2351-20.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ARQUELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora NILTON ARQUELINO DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0996808-3 SSP/MT e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 580.832.001-15, no prazo de 10 dias, a partir 

da intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente decisão e, por meio do 

mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 

c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere 

o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral 

Federal.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 31 de 

janeiro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2614-52.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 
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DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63431 Nr: 3084-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL PACHECO DE LIMA, MAYRA LEANDRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 31 de janeiro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 105-17.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE BRITO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 31 de janeiro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 186-63.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIMAR G. C. PRADO EPP, ORIMAR GONÇALVES 

CORREIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILLUMINATO INTERMEDIAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes os autos para intimação da parte autora através 

de seu advogado, para que proceda o recolhimento das custas da 

distribuição da Carta Precatória na Comarca de Campinas/SP, para 

cumprimento da Liminar Deferida.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 2815-86.2017.811.0035

 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: Adelaide Aparecida Hermes Ribeiro, Huguenei Custódio 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28.02.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34710 Nr: 725-13.2014.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sidinéia Tomas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 34710

DESPACHO.

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente decisão anterior.

Às providências.

Alto Garças/MT, 08 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37812 Nr: 422-62.2015.811.0035

 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: Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se esclareçam os termos da petição de ref. 

23, tendo em vista que ficpu implícito o pedido de extinção do autor na 

redação da minuta, requerendo o que de direito.

 Após, conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50858 Nr: 2486-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE ALTO GARÇAS, Rozeana Hubner 

da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, em razão das informações 

prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51377 Nr: 2678-07.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRA RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, em razão da certidão de REF. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53323 Nr: 100-37.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE FERNANDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da ré para que 

tome ciência da decisão de REF. 21, que decretou a prisão preventiva e 

ordenou a transferência para a Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 2507-50.2017.811.0035

 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: DEVAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELVA RIOS SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/GO 35880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Cite-se o interditando para comparecer em audiência de interrogatório, 

para o dia 08 de março de 2018 às 14h30min, nos temos do art. 751 do 

NCPC.

Consignando que dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da 

entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

 No mais, DETERMINO à equipe multidisciplinar vinculada a este juízo, a 

realização de estudo psicossocial pela assistente social e psicóloga, na 

residência de DEVAIR PEREIRA DA SILVA para fins de averiguar se a 

requerente tem condições de exercer a curatela de JACINTO PEREIRA DE 

SOUZA, devendo apresentar relatório minucioso no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Intimem-se as partes e o MPE para que compareça a solenidade.

Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 3315-55.2017.811.0035

 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: Artêmio Luiz Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 01.03.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53210 Nr: 67-47.2018.811.0035

 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: Marly de Fátima Reginatto Gluger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT, Rosane Santos da Silva - OAB:17.087/MT, Silvia 

Beatriz Kourenço Fernandes - OAB:10819/MT, VERGINIA 

CHINELATO - OAB:24.047/MT, Verônica Laura Campos Conceição - 

OAB:7.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos etc.

 RECEBO os Embargos de Terceiro. Cite-se o Embargado, através de seu 

advogado, para, querendo, contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinam os artigos 677, parágrafo 3º c/c 679, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-os, de que, se não houver 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial.

 Tendo em vista, o alto valor dos bens e o fato de que se suspensa a 

constrição, estes poderão ser vendidos a terceiros postergo a análise da 

tutela de urgência, para após o contraditório.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 88-23.2018.811.0035

 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: Lauriene Barcarolo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 01.03.2018 às 14:30 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39586 Nr: 1089-48.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO JOSÉ BOTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que de acordo com o que consta nos autos código 46042, em 

trâmite neste Juízo, o executado mudou-se para lugar incerto e não 

sabido. Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para 

a devida manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50270 Nr: 2259-84.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACEFLEX CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SOARES BRANDAO - 

OAB:151545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, haja vista que a data para 

cumprimento do acordo já decorreu em 20/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2451-17.2017.811.0035

 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 CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à parte autora, para se 

manifestar informando se houve o cumprimento integral da composição, 

advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como afirmativa.

 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, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA - OAB:4208/A

 Diante do exposto, nos termos do art. 310, III c.c art. 321 do CPP, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDINALDO MORAES DE 

SOUZA, devidamente qualificado nos autos. Poderá o acusado responder 

em liberdade a acusação que lhe é imputada, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP):a) Obrigação de 

comparecimento bimestral em Juízo, enquanto o processo estiver em 

andamento, para informar e justificar suas atividades, devendo o primeiro 

comparecimento ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua 

intimação, quando o acusado deverá confirmar seu endereço, 

apresentando comprovante de residência (art. 319, I, CPP);b) Proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside sem autorização deste Juízo (art. 

319, IV, CPP);c) comparecimento a todos os atos processuais;d) proibição 

de alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo;e) recolhimento 

domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min) e nos dias de 

folga (artigo 319, V, CPP)Consigno ainda, que permanecem em vigor as 

medidas protetivas concedidas anteriormente em favor da vítima Maria de 

Souza Moraes, e que eventual descumprimento poderá acarretar a nova 

prisão do mesmo.Cumpra-se, servindo cópia da presente decisão como 

alvará de soltura para que o flagrado EDINALDO MORAES DE SOUZA seja 

colocada incontinenti em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 

consignando-se as advertências de praxe, e, ainda, como Termo de 

Compromisso das medidas cautelares.Por ocasião do cumprimento da 

presente decisão, advirta-se o acusado do disposto no art. 312, parágrafo 

único do CPP.Intime-se o acusado EDINALDO MORAES DE SOUZA acerca 

da presente decisão, servindo cópia da presente como mandado, alvará e 

ofício no que couber. Intimem-se. Ciência ao MP e a defesa.Às 

providências.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51485 Nr: 2721-41.2017.811.0035

 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: ROSALINA PEREIRA VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.03.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a portaria 11/2017-DF, datada de 08/11/2017 e LOTAR 

a servidor a Mariângela Ferreira Cerantes, matrícula 14211, na Secretaria 

d o Juizado Especial Cível e Criminal, da comarca de Alto Taquari, ficando 

subordinada diretamente ao Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Taqauri, 31 de janeiro de 2018

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 849-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisley Pinheiro da Silva, Rodrigo Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 41566

Expeça-se Carta Precatória a Comarca de Rondonópolis/MT, com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do réu – ROBISLEY PINHEIRO DA 

SILVA.

 Após, com a juntada desta devidamente cumprida, abram-se vistas dos 

autos as partes para alegações finais.

Alto Taquari/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16132 Nr: 485-91.2007.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Ferreira Pamplona, Suelen Cristina 

Searense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, por serem tempestivos e os julgo 

procedentes.Cumpra-se expedindo o necessário.Transitada em julgado, 

procedam-se às devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 01 de dezembro de 2016.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 583 de 756



 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45975 Nr: 148-19.2018.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré de Souza, Cassia de Souza Silva, Bruna 

Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Gross da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, para determinar a expedição de ALVARÁ em favor dos 

requerentes MARIA NAZARÉ DE SOUZA, inscrita no CPF/MF sob nº 

784.385.009-00, CASSIA DE SOUZA SILVA, inscrita no CPF/MF sob nº 

053.214.511-92 e BRUNA SOUZA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob nº 

053.214.321-39, com a finalidade de levantamento da importância 

referente ao saldo de depósito de conta de FGTS do falecido ADILSON 

GROS DA SILVA.Nomeio para representar os autores, bem como arbitro 

honorários advocatícios ao Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT nº 

8.825-A, no importe de 02 (duas) URH.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita isentando os autores das custas e honorários.P.IApós o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46785 Nr: 432-90.2014.811.0084

 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: Carlos Leite Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, Patricia Martens - OAB:18404/O

 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 apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 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 do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54420 Nr: 1795-90.2013.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.V.da Silva ME (Caravél Veículo), Geraldo Vieira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Natalino Promocena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO ajuizado pelas partes em epígrafes em que após o trânsito 

em julgado da sentença, a parte requerente informou o pagamento dos 

honorários através de depósito na conta judicial.

 O advogado do requerido pugnou o levantamento dos valores e, 

consequentemente o arquivamento dos autos.

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, com resolução de mérito – CPC, art. 794, I, c/c art. 

795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Ademais, DETERMINO/REALIZO a expedição do 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.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

nessa fase, uma vez que ocorreu o pagamento voluntário pela parte 

devedora antes de qualquer pedido da adversa de cumprimento da 

sentença.

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.: 28168 Nr: 1602-46.2011.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Flavio Augusto Dumond Prado - 

OAB:OAB/PR 25706, Henrique Gaede - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:MT/ 10636

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias pararetirar os documentos que 

pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52705 Nr: 47-23.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Reis-ME, Rosângela Rios Reis 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 584 de 756



 Cod. Proc.: 52964 Nr: 305-33.2013.811.0038

 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: Antonia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Agostinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE INVENTÁRIO em que diante da virtualização dos autos 

foi requerido a devolução dos documentos originais juntados pela parte 

autora.

Isso posto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a devolução dos documentos 

originais para a parte autora.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que digam as partes em prosseguimento, 

inclusive sobre a possibilidade de indicação de perito nos termos do NCPC, 

art. 471.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 446-18.2014.811.0038

 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: Gracieli Borges Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1680 Nr: 112-09.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelardo Zuchetti (Espólio), Esterina M. 

Zuchetti, Luiz Nelson Zuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15378 Nr: 1189-09.2006.811.0038

 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: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24757 Nr: 792-08.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Aparecido do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Cabral da Silva Comercio, Marli de Paula 

Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado na CORREIÇÃO ORDINÁRIA – Portaria n. 

29/2017-DF.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito do CPC e NCPC -, tendo como parte exequente 

AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO e parte executada M.P. 

CABRAL DA SILVA COMÉRCIO, em que a parte credora/exequente 

pugnou pela constrição de bens da parte adversa através do sistema 

BACENJUD.

Ocorre que há decurso razoável do tempo desde o pedido de utilização do 

sistema, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte 

credora/exequente, através de seu advogado constituído, a fim de que 

instrua o pedido com o cálculo atualizado e discriminado.

Sem prejuízo dessas e porque ainda físico o processo, DETERMINO que 

seja digitalizado/virtualizado, bem como as partes intimadas disso e para 

se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e ss. -, 

podendo a parte interessada em colaborar e, consequentemente, dar 

celeridade a isso, através do(a) advogado(a), fazê-lo diretamente, desde 

que se utilizando do formato .pdf, tamanhos dos arquivos 3mb, resolução 

da imagem 200 dpi, exclusão das folhas em branco, respeito a sua 

direção, e, por fim, entregue os arquivos diretamente no Cartório 

Distribuidor da Comarca para a conclusão do procedimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24757 Nr: 792-08.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Aparecido do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Cabral da Silva Comercio, Marli de Paula 

Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24961 Nr: 1003-44.2010.811.0038

 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: Carlos Antonio Nunes - EPP, Carlos Antonio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM Comercio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28168 Nr: 1602-46.2011.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Flavio Augusto Dumond Prado - 

OAB:OAB/PR 25706, Henrique Gaede - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:MT/ 10636

 Intimação das partes, tendo em vista acórdão que anulou a r. sentença, 

para que manifestem o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54938 Nr: 2326-79.2013.811.0038

 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: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renk Zanini S.A. Equipamentos Industriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:154132, Rodrigo Sluminsky - OAB:47.536 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:MT - 14.391, Michelle Sanches Figueiredo Coimbra - 

OAB:SP/197139, Ricardo Fonega de Souza Coimbra - OAB:SP/189668

 Inimação do advogado da parte autora para comparecer na secretaria da 

vara a fim de indicar os documentos que deseja desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56334 Nr: 1056-83.2014.811.0038

 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: VAB, ADBdS, MKBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Osvaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6702, Rodrigo Francisco 

de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 446-18.2014.811.0038

 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: Gracieli Borges Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 1 de fevereiro de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000367-17.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

11.579,12; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO] REQUERENTE: GILSON DA 

SILVA BORGES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA O presente mandado, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2018 

Hora: 16:00 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, MÁRIO 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

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 4815-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. De pronto, na petição inicial, o autor pleiteou indenização por danos 

morais em valor a ser arbitrado pelo juízo, pratica não mais permitida pelo 

atual CPC, que exige que o pedido deve ser determinado (art. 324) e 

individualizado (art. 292, V).

 II. Assim, INTIME-SE o autor para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

dias uteis (art. 321 do CPC), a fim de indicar o valor que pretende a título 

de compensação por dano moral, o qual, servira como valor da causa, 

devendo as custas complementares s erem recolhidas.

 III. Recolhida as custas, CERTIFIQUE-SE o Distribuidor/Contador Judicial, 

no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57209 Nr: 621-43.2017.811.0026

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Ricardo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Considerando que foi certificado à pág. 83, o decurso do prazo para o 

requerido apresentar contestação, INTIME-SE o autor na pessoa de seu 

procurador para que, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 14845 Nr: 3256-80.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nova Tarde - Comercio de Produtos Alimentícios, Maq. e 

Equip, Exp. E Imp. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Leão Keleti - 

OAB:184313/SP, Michelle Chuffi Vallim - OAB:249062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por NOVA TRADE – 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

EXPLORAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, no qual, entre um ato e outro, em 

25.06.2012 foi determinado a intimação pessoal do exequente para, em 48 

horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 25).

À fl. 29, foi certificado que o A.R. foi devolvido, visto que o exequente 

mudou-se. Certifica ainda que, o autor não informou endereço atualizado, 

a fim de dar prosseguimento ao feito.

Devidamente intimado via DJE em 08.08.2013, para efetuar o depósito da 

diligencia do Sr. Meirinho, o d. Patrono do exequente até a presente data 

não se manifestou nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o exequente 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 

intimado para impulsionar o feito a fim de proceder com o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, todavia, apesar de devidamente intimado 

(fl. 30), permaneceu inerte.

Diante disso, considerando que o exequente 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.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5º da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

Às providências.

Arenápolis/MT, 04 de setembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16393 Nr: 10-08.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cornélio José Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, no 

qual ao ser citado, o executado apresentou embargos à execução, sendo 

este julgado procedente, desconstituindo a CDA de fl. 05 (fls. 27/29).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a CDA, objeto desta demanda, foi 

desconstituída por sentença transitada em julgado, proferida nos 

embargos à execução - Código 16544.

No caso em comento, a prova dos autos é contundente de forma contrária 

à certeza do título executivo, a atuação do Fisco e os documentos 

utilizados por ele não foram bastantes para dar ao título executivo a 

certeza que lhe é peculiar, o que não se mostra justo nem razoável 

compelir o contribuinte ao pagamento da quantia apurada, o que ocasionou 

a desconstituição da CDA.

 Diante disso, considerando que não há título exequível, 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.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §5º da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 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 o Requerente, uma vez 

mais, através de seu patrono constituído, via Dje, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceda com o recolhimento da complementação da diligência 

dos senhores Oficiais de Justiça, considerando a certidão dos senhores 

meirinhos (fl. 86), em que é informado o custo da diligência (R$1.504,00 - 

por ato). Desta feita, considerando que o Requerente já comprovou nos 

autos o recolhimento de R$ 2.820,00, faz-se necessário o recolhimento do 

montante de R$ 1.692,00 para o efetivo cumprimento do mandado de 

busca, apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 3882-16.2017.811.0026

 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 Nogueira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar à 

promovida que se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/1490188-8, lançados nas 

faturas referentes ao mês outubro de fevereiro de 2017, no valor de R$ 

104,36 (cento e quatro reais, trinta e seis centavos), vencível em 

10.02.2017, em razão tão somente do débito que ora se discute.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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 375-86.2013.811.0026
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 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - OAB:

 Tendo em vista a oposição de embargos de declaração de fls. 40/44 

Intimo o exequente para querendo, no prazo legal, manifestar dizer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22065 Nr: 578-19.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda, Gilcimar 

Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22598 Nr: 1116-97.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22600 Nr: 1118-67.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22601 Nr: 1119-52.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Vilela da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 1122-07.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22605 Nr: 1123-89.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Cardoso Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Souza Vigo - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22612 Nr: 1130-81.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carlos de Moraes, Edza Maxiamiana de 

Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:
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 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22619 Nr: 1137-73.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keite Nogueira Souto, Jucinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 1138-58.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Silva de Souza, Suzana 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40286 Nr: 66-02.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:10220MT, Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 
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REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40582 Nr: 483-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40583 Nr: 484-37.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Rosa Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40668 Nr: 599-58.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas David dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 1305-41.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Miranda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42907 Nr: 1045-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L PINHEIRO DE SOUZA ME, LUCIANA PINHEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stuart Santos - 

OAB:10637/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43234 Nr: 1408-14.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN CARLOS DE MATOS SOUZA ME, Erlan 

Carlos de Matos Souza, MARIA APARECIDA NUNES SILVA MATOS 

SOUZA, JEAN NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40923 Nr: 937-32.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da 

Silva Martins, Paula Martins da Silva, Maycon da Silva Martins, Jocelito 

Martins Reges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 - A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 
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designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14585 Nr: 2995-18.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Lima, Ajac Antonio Souto, 

Nair Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21015 Nr: 1398-72.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemia Gonçalves de Almeida, Francisco 

Moreira Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, José 

Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, José 

Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21016 Nr: 1399-57.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Godois, Marcos Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 
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INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 157-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21717 Nr: 226-61.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Fátima Alves Ferreira, Gilcimar Faustino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22231 Nr: 744-51.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes Teixeira-Me, Luiz Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22597 Nr: 1115-15.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Denilson Coimbra 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 1127-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elessandro Pereira da Silva, Elton Souza de 

Acácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22616 Nr: 1134-21.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP Fernandes Supermercado -ME, Darivalda 

Pales Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22621 Nr: 1139-43.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Máxima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 
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desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 181-23.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrica Perim Ltda-Me, Marcos Sander Perim 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 182-08.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiziane Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40380 Nr: 188-15.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves de Souza, Wagner 

Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 
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dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 189-97.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias -Me, Sandra 

Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40579 Nr: 480-97.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Franco de Almeida, Rosinéia Luiz 

Coimbra, Ilton Luiz Coimbra, Manoel Antônio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40580 Nr: 481-82.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia Luiz Coimbra, Silvio Franco de 

Almeida, Ilton Luiz Coimbra, Denilson Coimbra Neves, Rosineia Luiz 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 673-15.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pastor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 
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OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 936-47.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Willian Tsuyoshi Fujihara-Me, 

Jonathan Willian Tsuyoshi Fujihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41112 Nr: 1197-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinéia Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 1308-93.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Faustino Gonçalves, Juarez Soares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 
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de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 1369-17.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Souto Felisbino Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 692-50.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aran Ramalho Cavalcante, SEVERINA M 

RAMALHO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45022 Nr: 923-77.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Borges Dourado Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41817 Nr: 2042-44.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRE, LRE, RRE, RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A respeito da prisão civil na execução de alimentos, dispõe o art. 528 do 

NCPC:Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento 

de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o 

juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado 

pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.§ 1º Caso o executado, no prazo 

referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará 

protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517.§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.§ 3º Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.No mesmo 

sentido, se manifesta o artigo 19 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

constando apenas uma alteração quanto ao prazo da prisão civil, que para 

a Lei especial deve ser de até 60 (sessenta) dias:Art. 19. O juiz, para 

instrução da causa, ou na execução da sentença ou do acordo, poderá 

tomar todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou 

para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive a decretação da 

prisão do devedor até 60 (sessenta) dias.Ademais, o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo (Súmula nº 309 STJ).Desta feita, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL de LUCIANO ALVES ELIAS, pelo prazo de 01 (um) mês, nos 

termos do art. 528, § 3º, do CPC, fato que não o isenta do adimplemento 

das prestações alimentícias não pagas, nos termos do art. 528, § 4º, do 

mesmo Código.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42944 Nr: 1091-16.2013.811.0026

 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: JGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão posta 

na peça inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de decretar o divórcio JOSÉ GONPÇALVES MENDES e VALDECI 

OLIVEIRA DA COSTA nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Sem condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Por conseguinte, verifico a existência de litigio acerca do 

imóvel indicado pela requerida, restando dois pontos controvertidos: a) 

houve a compra do referido imóvel durante a constância do casamento? 

b) a presença da posse durante o matrimônio das partes? sem prejuízo de 

outros.Portanto, REDESIGNO O DIA 16 DE MAIO DE 2018, ÀS 14H00MIN, 

para realização de Audiência de Instrução e julgamento.Considerando o 

pedido de produção 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, 

CPC.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.Ainda, INTIMEM-SE as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, INTIME-SE pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3040 Nr: 483-09.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoviário Transnego Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biava & Biava Ltda, Arinato Miguel Biava, 

Agostinho Carlos Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar van der Sand - 

OAB:4207/MT

 VISTOS.

I. Sem delongas, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da possível 

prescrição intercorrente.

II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14664 Nr: 3074-94.2006.811.0026

 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: Otávio Peres Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Velasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina A. Karlinski - 

OAB:9580/MT, Cleverson Capuano de Oliveira - OAB:5914-B/MT, 

Itelvino Hoffman - OAB:3441/MT, Magna Katia Silva Sanches - 

OAB:10638/MT, Patrícia Elisa Vieira Brito - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleçandra Costa de Assis - 

OAB:8.213-E/MT, Elisa Flumian Pires de Sales - OAB:7354/MT, 

Flumian Pires de Sales - OAB:7.354/MT, Francismar Sanches 

Lopes - OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, 

Mariana Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 VISTOS.

CUMPRA-SE a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) INTIME-SE a parte autora acerca da proposta de honorários 

apresentados pelo perito nomeado às fls. 336/338, para que se manifeste 

no prazo de 10 (dez) dias;

b) Concordando as partes com os honorários periciais, INTIME-AS para 

fazer o recolhimento dos honorários no prazo de 05 dias, oportunidade em 

que, no mesmo prazo poderão apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico;

c) Não havendo requerimentos e recolhido os honorários, INTIME-SE o 

perito para consecução da perícia, notadamente, informando aos 

litigantes, por qualquer meio idôneo, a data, horário e o local designados 

para início da produção da prova;

d) Juntado o laudo pericial, INTIMEM-SE os litigantes, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem acerca peça pericial colacionada;

e) Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21019 Nr: 1402-12.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos Dantas Me, Gilberto dos 

Santos Dantas, Rinaldo Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 
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OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 Vistos.

1. Considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu 

interesse em participar do mutirão de execuções junto ao Poder Judiciário, 

estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de descontos nos 

juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao pagamento à vista e 

parcelado, visando à solução das demandas de forma mais célere e 

proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, 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 e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51114 Nr: 244-09.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

I – INDEFIRO o pedido retro, notadamente a juntada de atestados de estudo 

e informação de que o recuperando não exerce atividade de trabalho (fl. 

100).

II – INTIME-SE, via DJE, o patrono do recuperando para manifestação 

quanto ao cálculo de fl. 104, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

III – Decorrido o prazo, VOLTEM-ME os autos conclusos para providências 

necessárias.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 798-51.2010.811.0026

 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: Genaldo Alves Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Ferreira de Oliveira, Valdenir Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Sandro Leite dos Santos - OAB:7532/MT

 VISTOS.

Cuida-se de Embargos de Terceiro oposto por Genaldo Alves Macena, em 

face de Valdiney Ferreira de Oliveira e Valdenir Grigio, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargados ainda 

não foram devidamente intimados.

Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

verifico que também foi protocolado o presente embargos de terceiro na 

Comarca de Nortelândia sob n. 425-34.2012.811.0031 – Código 30512 -, o 

qual foi julgado extinto sem resolução do mérito, visto que as partes 

firmaram acordo no processo de código 7092, e manifestaram 

expressamente a vontade de extinguir os embargos de terceiro.

Deste modo, imperioso é o reconhecimento da perda do objeto desta 

demanda.

Com efeito, com a perda do objeto, resta patente a falta de interesse de 

agir superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se 

o executado para que recolham as custas processuais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, recolhida as custas processuais, ARQUIVEM-SE os autos.

Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.

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 das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21640 Nr: 149-52.2011.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Inês Souto de Oliveira, Espólio de Antonio da 

Silva Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

I. Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação do direito do autor. Registre-se 

que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis que o Magistrado, 

enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá determinar a 

produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento e 

entendimento.

II. Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO:

 a) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

aos autos o número da conta poupança do de cujus, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III e IV, §§ 1º e 2º, do CPC.

Ainda, considerando que é de conhecimento desta Magistrada que o Dr. 

José Afonso Fraga foi excluído do quadro da OAB de MT, no mesmo ato, 

deverá a parte autora constituir novo patrono.

b) Em seguida, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar aos autos extratos bancários referentes aos anos de 1990 e 

1991.

c) Após, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40496 Nr: 349-25.2012.811.0026

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 
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SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 58, REDESIGNO o ato para o dia 16 de 

maio de 2018 às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) INTIME-SE as partes e o advogado constituído.

 b) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

As providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42833 Nr: 964-78.2013.811.0026

 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: Tereza Macedo

 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. 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 

09 de maio de 2018, às 16h30min, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000253-17.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS CAMIL 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 1 de fevereiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-16.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ANDRADE BENKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000169-16.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO - ME REPRESENTANTE: MARIVANI SANTOS CORDEIRO 

REQUERIDO: MARCO ANTONIO ANDRADE BENKI VISTOS. I - INTIME-SE a 

reclamante, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o novo endereço 

da reclamada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e 

IV do CPC. II – Jungido aos autos o novo endereço, REMETA-SE o feito a 

conciliadora para designação de nova audiência de conciliação conforme 

seu pauta, renovando as intimações necessárias. III – Transcorrido o 

prazo in albis, remeta-se os autos ao juiz leigo para elaboração de minuta 

de sentença. Arenápolis, 01 de fevereiro de 2017. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Intimação 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)

 

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:8010202-82.2013.8.11.0026 Impulsiono os autos a fim de intimar 

o exequente, na pessoa do seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a atualização do valor exequendo. Arenápolis, 01/02/2018

Intimação 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)

 

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:8010216-66.2013.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, informe o novo endereço da 

parte requerida, sob pena de extinção do feito. Arenápolis, 01/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-81.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTANO E BRITO LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE ALMEIDA SOTANO (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:8010064-81.2014.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-76.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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B G COMERCIO EIRELI (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:8010129-76.2014.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da Carta 

Precatória juntada aos autos. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010233-34.2015.8.11.0026 Intimo a parte autora, 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: 21/03/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER DA SILVA WROBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(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:1000036-37.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, 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: 15/03/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000037-22.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, 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: 15/03/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES FERREIRA (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:1000039-89.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, 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: 21/03/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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:1000040-74.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, 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: 21/03/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 01/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21855 Nr: 364-28.2011.811.0026

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2.269/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o procurador do 

Querelante para ciência da r.sentença de fl. 36/36v, onde fora extinta a 

punibilidade de Alcino Quirino Gomes, ante a prescrição em abstrato da 

pretensão punitiva estatal.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 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:

 (...) 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 a intimação do autor, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Intime-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 3342-10.2016.811.0088

 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: Sirlei Zenaide Faoro, Adelar Antonio Weissheimer, 
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Jandir Paulo Weissheimer, Vaniza Luzia Weissheimer, Evandro Rodrigo 

Weissheimer, Egon Vanderlei Weissheimer, Joel Adriano Weissheimer, 

Cloneide Regina Weissheimer Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFALDA LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:22.159/B

 Intimação das partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, digam sobre as 

provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16056 Nr: 43-79.2003.811.0088

 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: MADEIREIRA RESTINGA LTDA - ME, ANTÔNIO 

RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Cezar de Oliveira Terra - 

OAB:189.946/SP, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos etc.Trata-se de ação declaratória c/c revisão contratual, exibição 

de documentos e repetição de indébito, em que é requerente Madeireira 

Restinga Ltda, representada por seu sócio gerente, Sr. Antônio Rodrigues 

Lopes.No curso da ação, sobreveio notícia de falecimento do Sr. Antônio 

Rodrigues Lopes. DETERMINO:I.Cadastrem-se os novos advogados do 

Banco do Brasil S/A (fls. 919/947).II.Intime-se o advogado peticionante de 

fls. 988/993, para que apresente os documentos que instruíram sua 

petição de forma legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da 

lei. III.Intime-se a advogada peticionante de fls. 948/951, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, identifique quem lhe outorgou os poderes no 

“contrato de prestação de serviços advocatícios” de fls. 980/981. Com 

efeito, a Madeireira Restinga Ltda encontra-se com sua situação cadastral 

“baixada”, conforme comprova o documento juntado na mesma petição 

(fls. 956) desde 31/12/2008, e com seus dois sócios falecidos. Assim, 

inconcebível imaginar que em janeiro de 2017, a Madeireira Restinga Ltda, 

enquanto pessoa jurídica, possa ter outorgado poderes a quem quer que 

seja. Considerando que não há identificação do “constituinte”, a assinatura 

do documento de fls. 980/981 deverá vir com firma reconhecida, a fim de 

possibilitar sua correta identificação. IV.Por outro lado, DEIXO de conhecer 

da petição de fls. 1023 no que tange às Sras. Germinia Alves Lopes e 

Alcione Alves Lopes. Intime-se o advogado peticionante a fim de 

cientificá-lo de que os poderes conferidos à Sra. Nercinda José 

Capelesso se deram, ao que parece, por meio de instrumento público (fls. 

962/964), de sorte que não podem ser desconstituídos por simples petição 

no processo. Cumpra-se. Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 477-43.2018.811.0088

 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: TEREZINHA PORFIRIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandão Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, 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.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 383-69.2012.811.0100

 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: MDLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:MT / 3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 50850

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 81, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Deixo de CONDENAR a parte autora no pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do benefício da 

justiça gratuita que CONCEDO NESTE ATO.

 Não sendo mais nada requerido no prazo legal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24384 Nr: 620-74.2010.811.0100

 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: ANTONIO EVANGELISTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Ação de Aposentadoria Por Idade Rural proposta por 

Antônio Evangelista Nunes, em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS.

Tendo em vista que a autora foi intimada pessoal para dar prosseguimento 

ao feito fls. 168, e o processo encontra-se indevidamente paralisado e 

sem movimentação por inércia da parte autora.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 33208 Nr: 799-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos em correição.

Ante a divergência apontada entre os cálculos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial.

Após, vista às partes para se manifestarem.

Cumpra-se. Às providências de praxe.

 Campinápolis-MT, 24 de fevereiro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 4074-61.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE PAESANO MONTEIRO 

JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 intimar a defesa para apresentar memoriais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18050 Nr: 323-76.2006.811.0110

 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: VILMA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA ALESSANDRA 

FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18858 Nr: 396-48.2006.811.0110

 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: OLAIDES ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22793 Nr: 353-43.2008.811.0110

 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 EUNICE MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27088 Nr: 812-40.2011.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE FELIPE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 242-44.2017.811.0110

 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: TEREZA PEDARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 309-09.2017.811.0110

 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 DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)FUNDAMENTO E DECIDONão havendo 

prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito saneado.Como 

fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi 

contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta 

anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa 

não alfabetizada.Tendo por base o princípio da economia processual, 

intimem-se as partes para que se manifestem, fundamentadamente, sobre 

o interesse de produção de provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da 

lide.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37811 Nr: 329-97.2017.811.0110
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA WA’ UTOMORI’ O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864 MG

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 353-28.2017.811.0110

 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: STURNINO HÖDO

 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

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 382-78.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38964 Nr: 1098-08.2017.811.0110

 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: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOUZA LEITE 

- OAB:101.856/MG

 Vistos, etc.(...)FUNDAMENTO E DECIDOPrejudicial de méritoPrescrição 

dos pedidos de ressarcimento de danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais(...)Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora está não está prescrita, visto que o início da contagem do prazo se 

deu em 08/2013, tendo a ação sido proposta em 13/07/2017, isto é, dentro 

do prazo prescricional de 5 (cinco) anos; impondo por corolário o seu 

afastamento por este Juízo.Portanto, REJEITO a prejudicial de mérito 

alegada.Declaro o feito saneado.Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa não alfabetizada.Como fato controvertido 

emerge identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi contraído nas 

hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta anulabilidade. 

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de 

produção de provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida 

a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 76-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos e Regularização de Visita com 

Pedido de Tutela Antecipada, proposta por CAISSON LEONE FERREIRA 

CABRAL em face do LESLEY PRISLA DOS SANTOS.

Constata-se dos autos que não fora juntada comprovação do recolhimento 

de custas da presente ação, em desacordo com o Código de Processo 

Civil.

Apesar de constar declaração de pobreza em fl. 12, não há pedido de 

assistência judiciária gratuita na petição.

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. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 

esclarecer a hipossuficiência de recursos, em observância ao art. 321, 

caput, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41093 Nr: 78-45.2018.811.0110

 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: RAYLLA RADASSA LIMA DA SILVA, GEANI 

APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILLE LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->Concessão de tutela antecipadaDecreto o segredo 

de justiça nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC.(...)DEFIRO O PEDIDO 

DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para a mantença 

da menor, devendo repassado à genitora da requerente até o dia 10 (dez) 

de cada mês.Ressalta-se que a presente medida é precária e poderá ser 

alterada diante da mudança da situação fático-jurídica, conforme, até 

mesmo, o amadurecimento da prova instrutória.(...)DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 10 de ABRIL de 2018, às 17h30min(MT), ocasião em 
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que oportunamente se tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO 

REQUERIDOO requerido deverá ser citado, via carta precatória, acerca do 

teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será 

de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer 

ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o 

mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo 

constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 255-29.2006.811.0110

 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 DAS GRAÇAS VIEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30200 Nr: 1138-63.2012.811.0110

 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: CARLOS JOSE DE CASTRO, VANILDA MARTINS DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA FORTUNATA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Determino a intimação do engenheiro nomeado à fl.47, que poderá ser 

localizado no Departamento de Tributos do Município de Campinápolis/MT, 

para a realização de planta pormenorizada do imóvel objeto da lide. A 

incumbência do pagamento dos honorários periciais caberá ao Estado de 

Mato Grosso, conforme jurisprudência sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO 

AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 33 DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 14 DO 

NOVO CPC - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – RECURSO DE 

AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 33 do CPC/1973, cabe ao autor o 

pagamento de honorários periciais, quando ambos (autor e requerido) 

requererem a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele 

beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais 

honorários.

É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não 

razoável com a complexidade do caso.

(AI 32891/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 

08/07/2016) Negritei

O valor da perícia terá por base a resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, de modo que fixo o valor de R$ 370, 00 (trezentos e 

setenta reais).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33208 Nr: 799-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o novo cálculo apresentado às fls. 31/33, intime-se a 

parte, ora embargada, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 731-52.2015.811.0110

 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: JOÃO DO NASCIMENTO

 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:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante do princípio do pro misero, 

pertinente as demandas dessa natureza defiro o pedido de inquirição de 

Carlos Rodrigues dos Santos como informante do juízo. Declaro encerrada 

a instrução. Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 291-22.2016.811.0110

 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: VALDEMAR DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 828-18.2016.811.0110

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 
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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 diligencia no centro 

da cidade, devendo ser cumprido por 02 (dois) oficiais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 296-10.2017.811.0110

 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: LAZARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha 

referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. Mantenham-se 

os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1597-89.2017.811.0110

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, 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 diligencia no centro 

da cidade, devendo ser cumprido por 02 (dois) oficiais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 4074-61.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE PAESANO MONTEIRO 

JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 INTIMAR ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS PARA APRESENTAR 

MEMORIAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37868 Nr: 380-11.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27152 Nr: 876-50.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELISMAR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURSOS QUALIFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Em atenção à petição de fls. 111/112, onde o autor requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré, para que se proceda à 

penhora on-line em nome de sócia da pessoa jurídica.

 Ressalta-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida 

excepcional e, no presente caso apesar se tratar de relação de consumo, 

apenas pode ser efetivada quando devidamente demonstrada a 

conformidade com o art. 50 do Código Civil ou art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor.

Entretanto, não se vislumbra de forma inequívoca a existência do citado 

abuso da personalidade jurídica por parte da ré, assim, impossibilita, por 

ora, a desconsideração pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

 Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização. 

Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Impossibilidade. A mera situação de inadimplência, por si só, não autoriza 

a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP – AI 20589870520178260000, Rel. Des. Cesar Lacerda, Vigésima 

Oitava Câmara de Direito Privado, julgado em 13.06.2017, DJe 13.06.2017)

Ante o exposto, indefiro o requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica da ré.

 De outra banda, determino a negativação do nome da executada MT da 

Cunha Informática - ME (Qualifica Capacitação Profissional e 

Gerenciamento de Cursos Eireli – ME), CNPJ: 07.569.418/0001-63, através 

do Sistema SERASAJUD, em decorrência do débito no valor de R$ 

14.489,67 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

sete centavos); via sistema próprio.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 130-68.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: CITAÇÃO DE JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS, acima 

qualificado, 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, indicando 

provas, oferecendo rol de testemunhas e documentos, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Bem como, INTIMAÇÃO para comparecer na AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, designada para o DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÁS 

15:30 HORAS, no Edifício do Fórum da Comarca de Cláudia/MT

Despacho/Decisão: Autos Virtuais (Id. 100507)Ação de Regulamentação 

de Guarda c/c pedido de tutela de urgência Requerente: GIOVANI 

ACQUILINO DALAMARIA MARINARequeridos: WALTER SALVI e 

outro.Vistos.1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 3. Acerca do pedido de 

tutela de urgência de guarda, considerando que a guarda fática 

atualmente está sendo exercida pelo Requerente, determino a realização 

de estudo psicossocial na residência da família, a ser feito pela Equipe 

Interdisciplinar do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.4. Com a juntada do 

laudo, abra-se vista ao Ministério Público.5. Com relação ao Requerido 

WALTER SALVI, considerando o endereço encontrado por esta 

magistrada no sistema CEI Anoreg, em anexo, paute-se audiência de 

conciliação com a Sra. Conciliadora. Já com relação ao requerido JOSÉ 

BONIFÁCIO, em consulta ao sistema Cei Anoreg e Infojud, não obtive êxito, 

e sem o CPF não é possível fazer busca em outros sistemas. Assim, 

cite-se-o por edital.6. Desde já, nomeio para sua defesa a Dra. Tania Mara 

Rosa Finger, sob a fé de seu grau. Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se e intime-se a nobre causídica para apresentar contestação, 

ainda que por negativa geral, no prazo legal.7. Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Resumo da Inicial: A presente ação tem a finalidade de requerer em Juízo 

o deferimento da guarda dos infantes Ivan Gabriel Foppa Dalamaria dos 

Santos e Giovana Judith Foppa Dalamaria Salvi, ficando sob a 

responsabilidade legal o Sr. Giovani Acquilino Dalamaria Marina, eis que 

hoje encontra-se consolidada o exercício de fato pelo Requerente, 

devendo, portanto, ser-lhe reconhecido também o direito, regularizando a 

guarda nos termos previstos na lei específica. A realidade apontada pode 

ser comprovada através dos documentos que acompanham a presente 

ação, que os menores Ivan Gabriel Foppa Dalamaria dos Santos e Giovana 

Judith Foppa Dalamaria Salvi encontra-se residindo com o Requerente 

Giovani Acquilino Dalamaria Marina, na Rua Ferreira Mendes. nº 1682, 

Centro, Cláudia/MT, razão pela qual se requer o deferimento do presente 

pedido, para fins de regularizar a situação de fato preexistente.

Cláudia, 31 de janeiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 183-49.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese toda a tarefa desenvolvida pelo douto advogado em sua 

petição inicial, deveria ter tido a cautela de ter indicado o endereço da 

Requerida. Todavia, considerando os princípios estatuídos no ECA acerca 

da suposta violação de direitos envolvendo os menores, esta magistrada 

diligenciou o atual endereço da Requerida como sendo Projeto Jaguaribe, 

Rua 07, n. 102, zona rural, União do Sul/MT. Atualize-se no sistema Apolo 

tal endereço.

2. Designo audiência de constatação para oitiva dos menores o dia 16 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas.

3. Determino que o Conselho Tutelar de União do Sul traga os menores e a 

genitora para a solenidade bem como deverá informar este Juízo sobre 

eventuais denúncias envolvendo os menores, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Oficie-se.

4. Caso o meirinho responsável pelo mandado não localize a Requerida, 

deverá solicitar os bons préstimos do Conselho Tutelar para tal fim, eis 

que a presença dos menores é essencial na solenidade.

5. Intime-se ainda o Autor, via DJE.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84690 Nr: 1545-28.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DE 

OLIVEIRA, JAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782

 Vistos.

1. Intime-se o advogado do réu Assis de Oliveira, Dr. Altair Ruhoff, OAB 

17.782/MT, solicitando que apresente os registros das armas atualizados, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem encaminhadas ao 

Exército,.

 2. Exaurido o prazo, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para trazer documentos que comprovem sua 

incapacidade para o pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Outrossim, considerando que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC prevê em seu 

artigo 468, §§ 6º e 7º normas de parcelamento das custas judiciais, 

FACULTO a parte autora o parcelamento das custas e taxas judiciais em 

06 (seis) parcelas mensais, sucessivas e sujeitas à correção monetária, 

devendo a primeira parcela ser recolhida em até 30 (trinta) dias a contar 

dessa decisão.

2. Caso parcele as custas, cientifico que a análise da liminar só ocorrerá 

após o pagamento da primeira parcela.

 3. Após, conclusos.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100653 Nr: 221-61.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FALCÃO STAHNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (ID. 100653) Ação de reparação de danos c/c obrigação 

de fazer com tutela antecipada Vistos. 1. (...) Outrossim, a concessão da 

medida não trará prejuízos a requerida, porque o bem ficará bloqueado, 

até ulterior deliberação do Juízo. Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA pleiteada, determinando o bloqueio de 7.273 SACAS DE MILHO 

de 60 kg cada ou na ausência de grãos de milho que sejam bloqueados 

grãos de soja até o montante de R$ 94.549,00 (noventa e quatro mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais), depositados no armazém na 

Requerida e que sejam de sua propriedade. 4. PAUTE-SE audiência de 

conciliação com a Sra. Conciliadora. 5. INTIME-SE a parte requerente para 

comparecimento. (...).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 257-06.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (100744)

Vistos.

1. Considerando a certidão do distribuidor (Folhas Ref. 2), intime-se a 

parte autora para recolher as custas e taxas judicias no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Após, conclusos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100653 Nr: 221-61.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FALCÃO STAHNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/04/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81718 Nr: 893-45.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:13967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para requerer o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010059-28.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informarem se houve o cumprimento do acordo 

ou requererem o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2018-DF

O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro, tomar quaisquer 

providências de ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, 

disciplina e regularidade dos serviços forenses (art. 52, V, do Código de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – Lei 

Complementar Estadual nº. 4.964/1985);

 CONSIDERANDO os inúmeros Mandados devolvidos, sem o devido 

cumprimento pelos Oficiais de Justiça desta Comarca, nos processos que 

envolvem á Fazenda Pública,

 em razão do não recolhimento das custas e taxas judiciárias;

CONSIDERANDO que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 

10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento 

dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública;

CONSIDERANDO Oficio Circular n° 64/2017-CGJ, datado em 17 de março 

de 2017, no qual determina o efetivo cumprimento ao que dispõe o § 7°, do 

artigo 649, da CNGC;

CONSIDERANDO á suspensão da Decisão liminar exarada no Mandado de 

Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT, pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos autos de Suspensão de Segurança nº 2899-MT 

(2017/0159664-5, bem como disposição expressa do artigo 649, § 7º da 

CNGC Judicial – TJMT;

 R E S O L V E:

Art. 1° - Determinar aos Senhores Oficiais de Justiças desta Comarca, que 

cumpram os Mandados da Fazenda Pública, independente do pagamento 

prévio de diligências, sob pena de adoção das providências legais 

cabíveis.

Art. 2º - No caso de descumprimento desta Ordem de Serviço pelos 

meirinhos, deverá á Central de Mandados encaminhar imediatamente ao 

Juiz Diretor do Foro, relação nominal dos Oficiais não cumpridores do 

contido neste normativo para que sejam efetivados os devidos 

Procedimentos Administrativo Disciplinares.

 Art. 3° Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir da data de 

publicação.

 Art. 4° Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia a 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a subseção da 

OAB no município de Colniza-MT, a Defensoria e ao Ministério Público, com 

ciência pessoal aos servidores desta Comarca.

Colniza/MT, 30 de janeiro de 2018.

Ricardo Frazon Menegucci

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1989-78.2016.811.0105

 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: MARCIA DE OLIVEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 
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para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83490 Nr: 4292-31.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL entre as partes em epígrafe.

Entre os pedidos, a parte autora requereu a partilha dos bens angariados 

pelo casal na constância da união estável.

Na forma do art. 292, inciso IV, do CPC, o valor da causa será na ação de 

divisão, de demarcação e de reinvindicação, o valor da área ou do bem 

objeto do pedido.

Pois bem.

Perfilhando atentamente os autos verifica-se que a parte autora discute 

bens de valores vultosos, entretanto deu valor à causa em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), oportunidade em que se discute duas áreas de 75 

hectares cada, além de 50 cabeças de gado, cuja média de preço gira, por 

baixo, em torno de R$ 1.000,00, além de casa, terrenos urbanos, motos 

etc.

Nesta senda, é necessária emenda à inicial para reparar o valor dado 

inicialmente à causa, de maneira a adequá-lo ao que diz o art. 292, IV, do 

CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para que emende a petição inicial nos moldes prelafados, considerando o 

preço médio do hectare, bem como dos semoventes, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 1889-75.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente ainda 

tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36946 Nr: 343-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onézia Alves Martins Rizalde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton José Bialva, Guilherme Discher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte exequente, para que se manifeste nos autos, nos 

termos da decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 1890-45.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALMIRO PAULA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

 Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82930 Nr: 3971-93.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVdS, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIO MARCELO RIBEIRO DA SILVA. 

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: Ação de guarda com pedido de tutela de urgência 

antecipada do menor E. G. N. de S.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a inicial em todos os seus termos e 

determino o andamento do processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

II). Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de urgência, prevista no 

artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Assim, há de se 

considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão 

da tutela cautelar, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão 

somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do 

processo.Tais requisitos consistem na comprovação da existência do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da 

tutela ora tratada.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 

CPC).No caso trazido à baila, observa-se que, mediante a ausência do pai 

desde a concepção da criança até o presente momento, bem como a 

morte da mãe, imperioso se faz considerar a probabilidade do direito do 

avós, haja vista terem o criado até o presente momento desde os três 

meses de idade, fato atestado por declaração do menor acostada aos 

autos (fl. 22).Por oportuno, cabe lembrar que, além de despenderem 

precioso tempo na educação do hoje adolescente (13 anos de idade), os 

requerentes se veem tolhidos da faculdade de realizar operações de 

direito junto a instituições em nome do incapaz, em razão de não 

possuírem o termo de guarda ora pretendido. Urge salientar, por 

derradeiro, que não se vislumbra qualquer perigo de irreversibilidade dos 

efeitos desta decisão, se comprovado durante a instrução versão 

destoante à exposta na exordial.Determino a realização de estudo 

psicossocial na residência da parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

com o fito de aferir se ostentam condições ao exercício da guarda 

perseguida, bem como apontar qual a modalidade de guarda recomendada 

ao caso desenhado nos autos.Com efeito, cite-se o requerido por edital, 

nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo supra, certifique e não se manifestando a parte ré, voltem-me 

conclusos para nomeação de advogado dativo, haja vista que a 

Defensoria Pública patrocina a causa dos requerentes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público. Intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública. 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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 10 de novembro de 2017

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 431-13.2012.811.0105

 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: Ivanildo Teixeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para:a)Declarar a inexistência do 

débito discutido nestes autos oriundo do contrato n.º 000664147520000, 

celebrado em nome do autor, bem como confirmo a tutela de urgência 

deferida às fls. 38/39, determinando definitivamente a exclusão dos 

apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes.b)Condenar a 

parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta 

decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.Pela sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

após a devida atualização.Oficie-se ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito 

para que promova(m) a exclusão do nome do requerente de seus 

cadastros, pelo valor do débito descrito na inicial e discutido neste feito, 

não por outros títulos alheios à presente ação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de responsabilidade por danos emergentes a serem 

advindos de sua recusa.Transitada em julgado, intimem-se as partes para 

que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, arquive-se 

com as baixas e anotações de praxe.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65677 Nr: 1042-92.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL COSTA DE ANDRADE, Leandro Costa de 

Andrade, Luis Carlos Lemke, Jesineison de Aguiar Brandão, Edvaldo 

Nunes Dias, Sebastião de Sá Roberto, Rosimeire Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - OAB:11706/MT, 

Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT, Robson 

Medeiros - OAB:6395-B/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 1.749, REITERE a missiva expedida às fls. 

1.698 instruída com todos os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento.

Buscando dar continuidade na instrução processual, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de Rolim de Moura-RO com o fito de proceder com a 

inquirição da testemunha Geismar Adoremos da Rocha, consignando que 

encontra-se preso na Unidade Prisional daquela Comarca.

EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 20 (vinte) dias para 

cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, caput, da CNGC.

Considerando que o fora determinado o desmembramento do feito em 

relação ao acusado Hélio Costa (fls. 1.563/1573), desentranhe o pedido 

de fls. 1.750/1.752-vº e junte-o aos autos n.º 1847-45.2014.8.11.0105 

(Código: 81565), dando vista dos autos ao Ministério Público em seguida.

Com o retorno das missivas expedidas nestes autos devidamente 

cumpridas, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69312 Nr: 1555-26.2015.811.0105

 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: LAF, AJAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da decisão de 

ref.7.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81294 Nr: 2918-77.2017.811.0105

 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: DSV, NIdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

do ofício de ref. 19.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71602 Nr: 564-16.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da carta precatória devolvida à ref. 18.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75604 Nr: 2782-17.2016.811.0105

 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: RAL, MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para cientificar a parte requerente acerca da 

sentença de ref. 19.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 2682-62.2016.811.0105

 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: GdSA, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar os requerentes acerca da sentença de 

ref. 16.

Oficial Escrevente

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 64-07.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESTE INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 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 requeira o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de fls. 

50/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30995 Nr: 544-24.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRAILDA DOS SANTOS VERCOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/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 que apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78701 Nr: 240-73.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GELSON ROQUE FEDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITA COSTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDE-SE a tutela antecipada, fixando o limite de 

visitas da seguinte forma:ØAs visitas durante a semana são livres, desde 

que avisada a genitora;ØPermanência com a filha EM REGIME SEMANAL 

ALTERNADO, pegando a filha aos sábados pela manhã e a devolvendo 

aos domingos, às 19h00min;ØNas férias escolares, fica estabelecido que 

a menor passará metade das férias com cada genitor;ØNas festividades 

de final de ano, será obedecida a alternância.No mais, observando-se o 

artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

08.05.2018, às 09h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum 

desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAIS1.INTIMAR a parte-autora da 

presente decisão, bem como para que compareça à audiência;2.INTIMAR e 

CITAR a parte-requerida, tanto para ciência do processo, da decisão que 

concedeu a tutela de forma antecipada, quanto para que compareça à 

audiência, ficando esclarecido que, não havendo conciliação, deve 

apresentar 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;3.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada 

ao Juízo a realização de Estudo e posterior Relatório em relação ao lar do 

requerente e da requerida (SITUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL); OBS.: 

o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da visita;4.CIENTIFICAR o 

Min is tér io  Púb l i co ,  inc lus ive  para  que compareça à 

audiência.Int imar.Cumpr i r .Serve cópia do presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77906 Nr: 4074-21.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.VI 

DELIBERAÇÕES FINAISPor fim, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 21.02.2018, ás 11h20min, 

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 Juína/MT que determine a realização de 

estudo psicossocial em relação à requerida (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 do 

requerente; OBS.: o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da 

visita5.CIENTIFICAR Ministério Público, inclusive para comparecer à 

audiência de conciliação; Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO considerando a celeridade processual pretendida. 

Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75170 Nr: 2276-25.2017.811.0099

 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: ALTEVIR SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, fulcrando-se no art. 300, caput e §2º, do CPC/15, bem como 

nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4º e 9º, ambos da Lei 

8.080/90, o que se faz para DETERMINAR Município de Cotriguaçu/MT e o 

Estado de Mato Grosso (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a 

qual consiste em, no prazo de até 15 dias a contar da data da 

intimação:a.PROVIDENCIAR a realização de a realização de Exames e 

Análise de Exames (Laudos) relacionada à Consulta, visando à definição 

do quadro para procedimento cirúrgico de “Revascularização do 

Miocárdio”;b.ENCAMINHAR, por e-mail (cotriguacu.varaunica@tjmt.jus.br), 

cópias dos exames e laudos feitos antes e a partir da consulta realizada, 

isso pelo fato de que novo encaminhamento ao NAT será realizado, 

visando à obtenção de parecer sobre o atual quadro de 

saúde;c.PROVIDENCIAR a estadia de ALTEVIR SILVA na cidade de 

realização da consulta até a conclusão da análise dos Exames e Laudos, 

bem como PROVIDENCIAR o transporte para ir e voltar da cidade onde 

mora (Cotriguaçu) até o local da Consulta/Exames.Havendo o 

descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira 

tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, 

desde já fica estabelecido:a)Escoado o prazo concedido ou vindo 

resposta negativa, REMETER os autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 10 dias, forneça ao menos dois orçamentos referentes ao 

tratamento almejado, estabelecendo-se um valor médio, o qual será 

utilizado para se efetivar o bloqueio nas contas dos Requeridos, isso para 

promover a consecução das determinações aqui contidas, quais 

sejam:i.PROVIDENCIAR a realização de a realização de Exames e Análise 

de Exames (Laudos) relacionada à Consulta, visando à definição do 

quadro para procedimento cirúrgico de “Revascularização do 

Miocárdio”b)A previsão do item “a” ocorre sem prejuízo da observância do 

art. 1319 da CNGC. (...)Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66523 Nr: 924-03.2015.811.0099

 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: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos contidos na Inicial 

para:a)RECONHECER E DISSOLVER a união estável havida entre EDSON 

HEDLER e QUERSIA BERGER AMARAL pelo período compreendido entre o 

início do mês de abril de 2014 a 21.08.2015;b)CONCEDER A GUARDA 

UNILATERAL da menor M.C.B.H ao requerente EDSON HEDLER.Por 

consequência, EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

o fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE o requerido ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como honorários 

advocatícios, ora fixados por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §8º do CPC.IV – DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, 

à SECRETARIA para:1.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66399 Nr: 867-82.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DDB, KLBP, FHBP, JVBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I DO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL

 Após longa marcha processual, o processo foi saneado (ref. 25), sendo 

decretada a revelia do requerido Guione Pereira, considerando que, 

mesmo devidamente citado (ref. 14), não se manifestou nos autos (ref. 

23).

Em manifestação para produção de provas, o Ministério Público, dentre 

outros requerimentos, pugnou pela quebra do sigilo fiscal do requerido, 

pautando-se na ausência/controvérsia acerca da capacidade econômica 

do requerido nos autos.

Todavia, entende-se melhor ir por etapas, primeiro se buscará 

informações acerca da relação de trabalho do requerido, sem êxito, 

passa-se à análise quanto ao pleito de quebra de sigilo fiscal e bancário.

Da mesma forma, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pleito do Ministério 

Público.

Por tal motivo, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR à Previdência Social para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se consta no sistema CNIS se Guione Pereira, brasileiro, natural de 

Cerejeiras/RO, filho de Ivan Dias Pereira e Maria da Penha de Jesus 

Pereira, possui carteira assinada, quem seria o seu empregador e a sua 

remuneração;

2. Em caso de resposta positiva, ao Ministério Público;

3. Em caso de reposta negativa, conclusos para análise de quebra de 

sigilo fiscal e bancário;

Intimar.

Cumprir.

Serve o presente como OFÍCIO.

Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78672 Nr: 219-97.2018.811.0099
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eronilda Zibetti Borba, CBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verifica-se que na Inicial não houve requerimento para a concessão de 

assistência judiciária gratuita, bem como não houve o comprovante de 

recolhimento das custas processuais.

Além disso, houve a juntada de procuração, o que deixa dúvida acerca da 

forma como deve ser encarada a representação do nobre advogado, se 

constituído ou nomeado.

 Por isto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que emende a inicial, isto para requerer o 

benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, o pleito) ou 

comprovar que realizou o recolhimento das custas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias;

2. Na mesma oportunidade, deve ser informado se a representação é por 

procuração ou por nomeação.

 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.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77875 Nr: 4046-53.2017.811.0099

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Anulação de Registro Civil c/c Investigação 

de Paternidade” ajuizada por LEANDRO MACHADO contra ALANA 

LORENA DA SILVA LUZ (03 meses de vida – devidamente representada 

por seus genitores Rhaiane Brenda Mariluce da Silva Luiz e Adriano 

Carlos Luiz) e ADRIANO CARLOS LUIZ.

Determinada a emenda à Inicial (ref. 04), a parte-autora manifestou-se à 

ref. 08, pugnando pela inclusão de ALANA no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06 de março de 2018, às 09h40min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação;

2. CITAR os requeridos (a menor na pessoa de seu responsável legal), 

isto para que fiquem formalmente cientes do processo, para que 

compareçam à audiência ACOMPANHADOS de advogado, bem como para 

que se atentem ao contido nos arts. 229 e 334, §§1º e 2º, do CPC, sendo 

conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um 

Defensor para apresentar resposta;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público para que compareça à audiência.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70661 Nr: 1918-94.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos...

Verifica-se que o advogado do requerido não estava cadastrado, motivo 

pelo qual deve ser feito e tido por ineficaz o ato processual de intimação 

anterior.

 Assim, visando a melhor definição do cenário, À SECRETARIA para:

1. CADRASTRAR o advogado do requerido;

2. INTIMAR o requerido por meio de seu patrono, isso para que informe, em 

5 dias se virá à audiência (a ser marcada) ou se prefere a expedição de 

Precatória, assim portando, o silêncio, em aquiescência com a expedição 

da Carta;

3. Após Manifestação, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27713 Nr: 655-76.2006.811.0099

 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: ELCIO ROBERTO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEIMES FERNANDO TREVISAN, DAIANE 

PAULA TREVISAN, JOÃO DARCI TREVIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha as 

custas de distribuição da Carta Precatória de fls. 51, distribuída na 

Comarca deprecada sob o código 72655, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução, conforme ofício de fls. 61,v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78089 Nr: 4184-20.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 Alegada a incompetência deste Juízo, tem-se situação albergada, em 

parte, pelo art. 340 do CPC.

Por isso, de rigor seria a suspensão da audiência de conciliação 

designada para o dia 28/02/18.

 Ante o exposto:

1.SUSPENDE-SE a realização da audiência de conciliação designada;

2.INTIMAR a parte-autora para, em 10 dias, manifestar-se sobre o alegado, 

bem como para ter ciência da suspensão;

3.Após, ao Ministério Público para manifestação;

4.Após, conclusos.

 Intimar a requerida, isso para ciência da suspensão.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 1805-10.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEd1e2OdDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II – por meio de embargos de declaração”. Desta exegese, a par do 

pedido contido no recurso de apelação interposto pelo requerente, 

pode-se concluir que a sentença atacada apresenta inexatidão material, 

porquanto malgrado tenha declarado a nulidade da notificação dos 

devedores, não constou, expressamente, a nulidade dos atos 

subsequentes. Assinala-se, por oportuno, que apesar de tal 

consequência ser intrínseca à nulidade da notificação dos devedores, isto 

é, declarada a nulidade do primeiro ato todos os atos subsequentes 

estariam nulos, como corolário lógico, a fim de evitar inexatidões, 

imperiosa a retificação do decisum para fazer constar o seguinte: “Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de 

providências, razão pela qual DECLARO a nulidade da notificação dos 

devedores e, consequentemente, de todos os atos subsequentes, 

devendo, inclusive, ser procedido ao cancelamento da averbação nº 

AV-005, efetuada sobre a matrícula nº 11.863, do CRI local, tornando, 

pois, sem efeito o procedimento de consolidação de propriedade 

extrajudicial promovido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL VALE DO 

CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO) em desfavor de LEONIR DA 

SILVA e ANA MARIA RIBEIRO SILVA”. No mais, permanece incólume a 

sentença de ref.: 27. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

inclusive para que diga o requerente, em cinco (05) dias, se deseja que o 

recurso de apelação seja processado, ou, se desiste do processamento 

do mesmo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50107 Nr: 2229-52.2017.811.0034

 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: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte 

autora, para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial de ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 297-63.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 297-63.2016.811.0034 (Código: 40748)

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa esta juíza de 

direito a responder pelos processos cíveis em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que esta também responde pela 1ª Vara Cível de Jaciara, 

houve o choque de pautas desta comarca com aquela outra, necessitando 

assim, a readequação de pauta das audiências cíveis designadas para o 

dia 07.02.2018, desta Vara Única.

 Portanto, antecipo a audiência outrora aprazada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 13h30 (MT).

Ciência ao Ministério Público.

Notifiquem-se o(s) respectivo(s) advogado(s).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 26 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32317 Nr: 1019-05.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdLRFrpRdLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1019-05.2013.811.0034

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Nycolas de Lima Rodrigues Figueiredo rep/ por 

Rosilene de Lima Rodrigues

PARTE RÉQUERIDA: Edson Desidério Figueiredo

INTIMANDO: Executados(as): Edson Desidério Figueiredo Filiação: José 

Pinto Figueiredo e Erotilde Desidério Figueiredo, brasileiro(a), casado(a), 

serviços gerais, Endereço: Rua Bahia S/n- Perto da Casa do Neném, 

Bairro: Ferreira Mendes, Cidade: Dom Aquino-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima indicada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos do r. despacho abaixo transcrito, 

para que tome conhecimento acerca da contrição realizada na conta 

vinculada de FGTS, junto a Caixa Econômica Federal, conforme extratos 

encartados às fls. 59 e 65, nos presentes autos, bem como querendo, 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

 DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 1019-05.2013.811.0034 - Código nº 

32317 - Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos em que 

houve determinação de constrição de valores na conta do FGTS do 

executado (fls. 58/59 e 64). Com a resposta fls. 64, foi tentada a intimação 

do executado, via Oficial de Justiça, que restou infrutífera. Com vista dos 

autos, o representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se no 

sentido de intimação do executado via edital, e decorrendo o prazo de 

embargos, seja dado vista ao Curador Especial nomeado, eis que citado 

por edital. Pois bem. Compulsando os autos, é possível verificar que o 

executado não foi encontrado em seu endereço constante da inicial, e, 

sendo realizada consulta no sistema REDE INFOSEG constou-se o mesmo 

endereço (fls. 21). Tentada nova citação, o Sr. Oficial de Justiça noticia , 

em sua certidão, eu “... obteve informações com a Srª Erotildes Desidério e 

o Sr. Cledson Desidério, que o devedor encontra-se na cidade de 

Cuiabá-MT, qual tinha previsão de retornar a esta cidade no início do mês 

de abril de 2014, mas perderam contato com o referido, bem como não 

sabendo informar seu atual paradeiro, bem como não sabendo precisar 

quando retornará nesta Comarca...”(grifei). Nota-se, ainda, que, após, o 

executado foi citado por edital e sendo nomeado Curador Especial, que 

apresentou defesa às fls. 42/44. Assim, considerando a impossibilidade 

de intimação do executado, acerca da constrição realizada, tenho que o 

pleito de fls. 71/72 deve ser deferido, sob pena de restar inexitosa a 

prestação jurisdicional. Acerca da intimação da penhora realizada, via 

edital, assim já foi decidido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Restou 

demonstrado no caso concreto que o exeqüente diligenciou 
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exaustivamente na localização da devedora, sem ter logrado êxito em 

encontrá-la. Assim, é possível a intimação da penhora por edital. Agravo 

provido. (Agravo de Instrumento Nº 70043506369, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 13/07/2011) Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul TJ-RS. AI 70043506369 RS . Orgão Julgador. Décima Quinta 

Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 21/07/2011- Julgamento 

13 de Julho de 2011. Relator Vicente Barrôco de Vasconcellos.” Diante do 

exposto, e considerando que se esgotaram todos os meios de localização 

do executado, defiro o pedido de fls. 71/72 e determino a intimação do 

executado via edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, acerca da 

constrição realizada, devendo contar do edital que o prazo para 

oferecimento de embargos. Após, dê-se vista ao Curador Especial 

nomeado para manifestação. Com a manifestação do Curador Especial e 

findo o prazo de embargos, retorne os autos ao Ministério Público para 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Dom Aquino/MT, 24 de janeiro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido - 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, Marli Ribeiro Santos - 

Técnica Judiciária, digitei.

Dom Aquino - MT, 29 de janeiro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31432 Nr: 173-85.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfeu Aparecido Zanfolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Marques de Abreu - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da petição e 

comprovante de pagamento de fls.296/297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 1563-85.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1563-85.2016.811.0034 (Código 43774)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença por dívida alimentar intentado por G. 

A. da R., menor, nesta ocasião representado pela genitora ALINE NAIARA 

DE SOUZA ALVES em face de RAFAEL LUCAS DA ROSA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Sobreveio aos autos notícia do pagamento do débito alimentar executado, 

motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, pugna pela extinção do feito 

(ref.: 66).

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagar alimentos fora 

devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 01º de fevereiro de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38052 Nr: 2576-39.2014.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Juliano Aparecido Vergilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Aparecida Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública 

Estadual-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:114387/MG

 forma, INTIMEM-SE a psicóloga judicial para que informe se houve a 

realização da sessão psicológica com a menor, se positivo, seja 

apresentado seu relatório. Em sendo negativo, seja realizada 

imediatamente conforme determinado em ref. 118.Ainda, mediante a 

informação de que o CRAS não possui acompanhamento psicológico, 

DETERMINO intimação da Secretaria de Saúde, para realização de 

acompanhamento psicológico com a menor Jhulia Estéfani Vergílio, com a 

maior urgência possível, mediante apresentação de relatório (s).Por 

derradeiro, INTIMEM-SE a coordenadora do CRAS para que no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos o (s) relatório (s) da (s) visita (s) realizada (s), 

conforme anunciado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

a urgência que o caso requer. Às providências. Dom Aquino – MT, 01º de 

fevereiro de 2018. Laura Dôrileo CândidoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6867 Nr: 18-29.2006.811.0034

 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: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Paulo Cezar de Aguiar, 

Janelise Maria Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8550

 Executivo de Pena nº 18-29.2006.811.0034

 Código nº 6867

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo acostado pelo exequente.

Contudo, como já decorreu prazo superior ao requerido, intime-se a parte 

para apresentar a planilha de atualização do débito no prazo impreterível 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Anote-se no sistema apolo que as intimações quanto ao exequente 

devem ser direcionadas ao causídico Adriano Athala de Oliveir Shcaira, 

OAB/MT 20.495-A.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 30687 Nr: 466-89.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHEdSrpmZEdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a atuação do Ministério Público nos 

presentes autos. Assim, abra-se VISTA ao parquet para manifestar-se 

requerendo o que entender de direito no prazo legal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 1º de 

fevereiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 908-55.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biobrás Industria Química LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA/PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange ao pedido de bloqueio de valores via Bacenjud, de 

elementar conhecimento que para efetivação da penhora online existem 

alguns requisitos que o exequente deve observar como, por exemplo, 

anexar os cálculos atualizados do débito, bem como indicar, 

necessariamente, o nome do executado e seu respectivo CPF.No caso 

dos autos não CDA atualizada do débito.Por corolário, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias junte nos autos a planilha 

de cálculos atualizada do valor devido.Após, conclusos os autos para 

análise do pedido de tentativa de constrição de valores e penhora online. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Dom Aquino-MT, 01 de 

fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32349 Nr: 1055-47.2013.811.0034

 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: SEBASTIÃO LIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar da Silva Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 VISTOS, etc. [...] Nota-se dos autos que o valor bloqueado foi transferido 

erroneamente para a Instituição Bancária BRB Banco de Brasília, Agência 

3834, e, oficiadas as Instituições de Cuiabá e Brasília, esta informam não 

existir bloqueio do valor mencionado.Assim, a fim de se localizar o destino 

do valor bloqueado nos autos, determino seja oficiado ao Banco Central do 

Brasil, setor jurídico, para que preste informações acerca do bloqueio 

realizado, ID 072013000010438717, e se há possibilidade de localização 

do endereço da instituição para a qual foi transferido o valor. Oficie-se, 

ainda, a agência Instituição Banco do Brasil, Agência 3834, em Cuiabá 

para que informe a existência da mencionada transferência.Outrosim, 

deverá os ofícios serem instruídos com cópia do protocolamento de 

bloqueio e Recibo de protocolamento de Ordens Judiciais de 

Transferências de fls. 24 e 25 e desta decisão.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Dom Aquino/MT, 1º de fevereiro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-51.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ENALDO CAMILO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº 1000178-51.2017.8.11.0034 

Requerente: Enaldo Camilo Franco Requerido: Estado do Mato Grosso e 

Município de Dom Aquino/MT Defiro a suspensão pedida pelo requerente. 

Assim, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, intime-se o 

advogado nomeado ao requerente para requerer o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do presente feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 

31 de janeiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juízo de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-79.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURORA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

781.966.201-87 (PROCURADOR)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000105-79.2017.8.11.0034 REQUERENTE: MARIA AURORA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO-MT PROCURADOR: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES, 

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA VISTO, Cuida-se 

de ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por MARIA AURORA 

DA SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT, a qual teve antecipada a tutela de 

urgência requerida com o fim de compelir os requeridos a fornecerem à 

autora o medicamento BEVACIZUNABE (Avastin), este necessário para o 

sucesso do tratamento ao qual a requerente está se submetendo. Após 

apresentada contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO aportou pedido 

de suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça em sede do REsp nº 1.657.156/RJ. Instado a 

se manifestar, a autora insurge-se quanto à pretensão estatal, 

argumentando que o direito constitucional à saúde deve ser respeitado, 

além de que constou-se na questão de ordem do referido recurso a 

obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamentos, ainda que não 

incorporados em atos normativos do SUS. Ademais, ressaltou a gravidade 

da moléstia que lhe acomete (edema macular diabético) e, assinalou o 

risco de perda da função visual da requerente (cegueira) em caso de 

suspensão do feito. Por fim, consignou que embora o medicamento urgido 

não seja esteja incluso nas listagens do SUS, é de uso autorizado pelo 

mesmo, ainda que excepcionalmente, nos termos da Resolução nº 

111/2016. Pois bem. De fato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 

1.657.156/RJ, nos termos do art. 1.036 e ss. do novo Código de Processo 

Civil, haja vista a multiplicidade de recursos a respeito do tema – 

obrigatoriedade, pelo Estado, do fornecimento de medicamentos não 

contemplados na Portaria nº 2.577/2006 do Ministério da Saúde (Programa 

de Medicamentos Excepcionais), ab-rogada pela Portaria nº 

2.982/2009/MS. Por corolário, o nobre Ministro Relator determinou, em seu 

voto, acatado por unanimidade, a “suspensão, em todo território nacional, 

dos processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a 

questão ora afetada (art. 1.037, inciso II, do novel Código de Processo 

Civil)”. Ocorre que, conforme se depreende do arcabouço processual, a 

ação é consubstanciada no direito constitucional à saúde assegurado à 

requerente, senão dizer no próprio direito à vida. Isto porque, no caso em 

exame, a requerente está acometida de edema macular diabético sendo 

que o tratamento indicado, nesta fase, é o uso do medicamento vindicado, 

haja vista a iminente possibilidade de perda da visão - cegueira, senão 
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vejamos a indicação do químico: “Não existe cura para a RD, estando os 

esforços terapêuticos concentrados nos fatores de risco para o 

aparecimento e agravamento da doença retiniana e no tratamento cirúrgico 

das lesões com alto risco de evolução para perda visual [3,11]. (...) Há 

pelo menos dois antiangiogênicos disponíveis no mercado para tratamento 

do EMD: o ranibizumabe, nome comercial Lucentis e o bevacizumabe, 

nome comercial Avastin, sendo este último utilizado sem uma indicação 

aprovada em bula off-label. (...) Segundo diretrizes, recomenda-se a 

aplicação mensal do medicamento antiangiogênico durante três meses. 

Então, o paciente é avaliado para verificar a eficácia do tratamento. Caso 

não se comprove melhora, deve-se suspender a utilização. Caso seja 

observada eficácia, aplica-se o medicamento por mais três meses. 

Sucessivamente, esse ciclo pode ser considerado até que se complete 12 

apl icações em cada o lho [17] ” .  ” .  (D isponíve l  em: 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_Antiangio

genicos.pdf). Deveras, o fármaco solicitado não encontra-se listado nas 

Portarias do Ministério da Saúde. Não obstante, sua utilização encontra-se 

autorizada para tratamento pelo SUS, ainda que excepcionalmente, 

consoante Resolução-RDC nº 111/2016. Além disso, é sabido que a 

suspensão dos processos, atuais e futuros, determinada pelo acórdão de 

afetação do STJ não impede o deferimento de tutela de urgência em cada 

caso concreto. Neste sentido, recorre-se ao art. 314 do NCPC, que 

disciplina: “Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato 

processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos 

urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de 

impedimento e de suspeição”. Na mesma toada, é a lição de Fredie Didier: 

“O art. 314 do CPC prescreve ser proibida a prática de qualquer ato 

processual durante a suspensão do processo, ressalvado a possibilidade 

de o magistrado determinar a realização de atos urgentes, para evitar 

danos irreparáveis. Em suma, é possível a concessão de tutela antecipada 

durante a suspensão do processo”. Desta exegese, vê-se que no caso 

dos autos é evidente o dano irreparável, este consubstanciado na saúde 

da requerente, quiçá, em sua própria vida, haja vista a iminente perda da 

função (visão). Além disso, vale ressaltar, consoante bem pontuado pela 

requerente em sua manifestação, que a afetação do REsp diz respeito aos 

medicamentos de alto custo, porém, não há, ainda, pacificação se o 

fármaco vindicado pela autora - BEVACIZUNABE (Avastin) – é, ou não, 

medicamento de alto custo. Assim, não há falar-se em suspensão dos 

efeitos da tutela anteriormente antecipada. Não obstante, possível a 

suspensão do feito, até o julgamento do REsp afetado. Explico. Com efeito, 

in casu, o processo ficará sobrestado, todavia, os efeitos da tutela de 

urgência anteriormente deferida se subsistirão, haja vista a clarividência 

do dano irreparável à saúde e vida da autora, com fundamento no art. 314, 

do NCPC. Saliento que a presente decisão gera efeitos, também, ao 

cumprimento provisório de título judicial, já deflagrado pela Defensoria 

Pública Estadual em favor da requerente. Posto isso, DEFIRO a suspensão 

do feito até findo o julgamento do REsp 1.657.156/RJ, contudo, a tutela 

antecipada outrora deferida continuará surtindo efeitos, com fulcro no art. 

314, da nova Lei Adjetiva Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 31 de janeiro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-79.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON REINALDO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO GUIMARÃES GALLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo Nº 

8010015-79.2015.8.11.0034 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, mormente porque dispensada pelas 

partes, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por EDERSON REINALDO MORAIS em desfavor de FÁBIO 

GUIMARÃES GALLI, ambos já devidamente qualificados no presente feito. 

- Preliminar de ilegitimidade ativa A parte reclamada alega que a parte 

reclamante não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente 

demanda, uma vez que não é o proprietário do bem em questão. Ocorre 

que, o autor comprovou ter a posse mansa e pacífica da motocicleta que 

foi objeto de conserto. Além disso, juntou boletim de ocorrência no qual 

comprova que foi vítima de acidente automobilístico e que, na ocasião, 

pilotava a motocicleta. Além disso, o simples fato de a parte reclamada 

alegar que tentou entrar em acordo com a parte autora para o conserto da 

moto por vias extrajudiciais, por si só, já torna incontroverso o fato de que 

o autor é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar em epígrafe. MÉRITO Sustenta o 

reclamante que o requerido (condutor do veículo TOYOTA HILLUX SW4, 

cor prata – ano 2011/modelo 2012 placa OGH 8670 – Goiânia – GO) colidiu 

com sua motocicleta (150FAn, cor vermelha, placa OAX 8289) em 28 de 

setembro de 2014; que apesar de o requerido ter se comprometido a 

pagar o valor do conserto, não o fez. Alega o autor que teve de realizar o 

reparo sob suas próprias expensas, desembolsando o valor de R$ 

2.614,62 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois 

centavos) para tal. Diante do fato de ter sido o requerido o causador do 

dano, almeja o ressarcimento do valor pago. Em contestação (ID n. 

2421069), o requerido alega que a comunicação do acidente se deu em 27 

de novembro de 2014 e que a autorização do conserto pela sua 

Seguradora se deu apenas em 13 de dezembro de 2014, com um 

orçamento para conserto no valor de R$ 1.121,04 (hum mil, cento e vinte e 

um reais e quatro centavos). Era o que cabia contextualizar. Os danos 

matérias foram devidamente comprovados pelo autor, que apresentou 

nota fiscal do serviço realizado em sua motocicleta, no valor de R$ 

2.614,62 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatorze reais e sessenta e 

dois centavos). Sobre os elementos ensejadores da responsabilidade civil, 

nota-se que o requerido foi o causador do dano, uma vez que foi quem 

colidiu com a moto do requerente, que estava “estacionado”, o que 

demonstra o nexo causal entre a ação do requerido e o dano sofrido pelo 

requerente. Pois bem. Nota-se que houve demasiada demora para que a 

parte reclamada tomasse providências em relação à acionar o seguro 

contra terceiros. Diante desse cenário, não coube ao requerente outra 

alternativa, senão realizar o conserto da motocicleta. Diante disso, deverá 

a parte requerida reembolsar o valor pago pelo requerente, uma vez que 

foram comprovados. Pelo exposto, decido pela procedência da pretensão 

formulada na inicial, no sentido de condenar o requerido os danos 

matérias no valor de R$ 2.614,62 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e 

sessenta e dois centavos), valor este corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, como 

consequência lógica, rejeito-o. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Dom Aquino - MT, 31 de janeiro de 2018. 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. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em Substituição

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010382-45.2011.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR GUIMARAES GALLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 8010382-45.2011.8.11.0034 – PJE. Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIADOS VALE DO 

CERRADO (SICREDI CALE DO CERRADO) em desfavor de CESAR 

GUIMARÃES GALLI , ambas as partes devidamente qualificadas no 

presente feito. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, in fine da 
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Lei nº. 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se dos autos que, 

conforme certidão (ID n. 10066974), apesar de devidamente intimada, 

decorreu o prazo de 05 (cinco) dias, sem que houvesse manifestação da 

parte exequente quanto a requerer o que entendesse de direito nos autos. 

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. 485, III, do 

CPC/2015 c/c art. 51 da Lei 9.099/95. 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 pelo Exmo. Juiz de Direito, na forma do art. 40 da Lei 

nº.9.099/95. Dom Aquino/MT, 31 de janeiro de 2018. 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. Laura Dorilêo Cândido Juiz de Direito, 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-51.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n.1000081-51.2017.8.11.0034 – PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, conforme autoriza o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte executada efetuou o 

depósito judicial e já houve, inclusive, a expedição de alvará (ID n. 

11203348). Tendo em vista a quitação do débito, extingue-se, portanto, o 

presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, vislumbra-se que 

houve satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Submeta-se o presente 

PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pelo Exmo. Juiz de 

Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 31 de 

janeiro de 2018. 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-85.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON PEREIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n.1000124-85.2017.8.11.0034 – PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, conforme autoriza o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte executada efetuou o 

depósito judicial e já houve, inclusive, a expedição de alvará (ID n. 

11203438). Tendo em vista a quitação do débito, extingue-se, portanto, o 

presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, vislumbra-se que 

houve satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Submeta-se o presente 

PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pelo Exmo. Juiz de 

Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 31 de 

janeiro de 2018. 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000096-20.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA ESTULANO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n.1000096-20.2017.8.11.0034 – PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, conforme autoriza o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte executada efetuou o 

depósito judicial e já houve, inclusive, a expedição de alvará (ID n. 

11203502). Tendo em vista a quitação do débito, extingue-se, portanto, o 

presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, vislumbra-se que 

houve satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Submeta-se o presente 

PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pelo Exmo. Juiz de 

Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom Aquino – MT, 31 de 

janeiro de 2018. 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-38.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA GOMES 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)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000250-38.2017.8.11.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JUCINEIA GOMES DOS SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte autora: a declaração 

de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de 

crédito e a condenação da parte requerida em compensação por danos 

morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC/15. Da correção do valor da causa A priori, determino de ofício a 

correção do valor da causa no sistema PJE, na forma do art. 292, §3º do 

CPC, por verificar que não consta no sistema o valor atribuído a causa no 

corpo da petição. Sendo assim, retifique-se para que conste o valor de R$ 

14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais), montante atribuído 

pela parte autora correspondente ao proveito econômico pretendido. Da 

juntada de documentos (comprovante de endereço e extrato de 
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negativação) A parte reclamada (ID n. 11085466), impugna os documentos 

juntados na inicial, alegando que a parte reclamante não juntou 

comprovante de endereço em nome próprio e nem comprovante de legítimo 

de negativação creditícia. Pois bem. Em análise aos documentos juntados 

na petição inicial, nota-se que a parte autora juntou comprovante de 

endereço em nome próprio, com endereço nesta comarca de Dom Aquino, 

preenchendo, portanto, os requisitos para a propositura da presente 

demanda. Quanto ao comprovante de negativação, a parte reclamada 

requer a juntada de comprovante original. Porém, a documentação juntada 

pela parte reclamante, bem como a contestação apresentada, corroboram 

para a conclusão de que a negativação é fato incontroverso. Portanto, 

desnecessário oficiar os órgãos restritivos de crédito. Do pedido de 

desistência Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência da ação (ID n. 11186281). Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação 

(ID n. 11186281), inclusive juntando diversos documentos que comprovam 

a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito 

outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de 

desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto, portanto, indefiro o 

pedido de desistência formulado. Da alegada incompetência do juizado 

especial A parte autora, em impugnação à contestação (ID n. 11186281) 

assevera que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

estabelecido entre as parte e, em sede de preliminar, requer a extinção do 

feito sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica. É certo que a inversão do ônus da prova libera o consumidor 

do ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. A parte reclamada carreou 

aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido nestes autos, documentos esses devidamente 

assinados pela parte requerente, provando, assim, que a negativação é 

devida (contestação – ID n. 11025510). No caso, a parte requerente 

impugnou genericamente os documentos juntados e requereu a 

desistência do feito. Além disso, é de fácil constatação que a assinatura 

que consta no contrato é idêntica à dos documentos pessoais, bem como 

à da ata de audiência e da procuração. Portanto, é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica ao presente caso, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada por duas vezes, em 

15 de maio de 2017 e em 14 de julho de 2017, em razão de débitos no 

valor de R$ 71,82 (setenta e um reais e oitenta e dois centavos) e R$ 

194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), oriundos 

dos contratos de n. 0261727521 e n. 0232509125, respectivamente. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais e faturas 

(contestação – evento n. 12). Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o 

seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em 

sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas 

ou pedido formal do contrato, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. O requerido juntou documentos em que é possível verificar a 

solicitação de seus serviços pela parte requerente. A parte requerente 

não impugnou tais documentos especificadamente, tampouco trouxe 

qualquer comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte 

requerida (impugnação à contestação – ID n. 11186281). Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 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. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-90.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE MORENO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000005-90.2018.8.11.0034 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: 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 14/03/2018 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, 1 de fevereiro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 192-55.2006.811.0093

 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: JOSÉ CANUTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, CAIO 

ACIALDI - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos, etc.

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 conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72402 Nr: 526-11.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária 30 de Dezembro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o 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, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Caso seja infrutífero o bloqueio de valores, DEFIRO a restrição on line a 

ser realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Em sendo localizados veículos, EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e 

Avaliação, atentando-se para a necessidade de Carta Precatória em caso 

de endereço em outra Comarca, para a constrição dos veículos em nome 

da executada, lavrando-se o competente auto, com posterior envio dos 

autos ao gabinete para registro da penhora, devendo a parte autora 

requerer o que entender de direito.

Não sendo localizados referidos valores e veículos, fica a parte 

exequente desde já intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob 

pena suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 40, LEF).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 245-50.2017.811.0093

 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: UMDSL, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para que no prazo de 10 dias se manifestem 

acerca da cota ministerial de fls. 17/18, trazendo aos autos o que for 

necessário, sob pena de extinção dos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47221 Nr: 92-32.2008.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY REZENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, AMAZÔNIA MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUSER - 

OAB:OAB/MT 8.331

 Vistos, etc.

Acerca da petição retro, INDEFIRO o pedido de levantamento de quantia 

em favor do requerido Banco Bradesco Financiamento S/A, uma vez que, 

conforme se observa do extrato em anexo, não qualquer valor vinculado 

aos presentes autos.

Assim, DETERMINO O IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, com as 

baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79011 Nr: 500-08.2017.811.0093

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA, em face de Camila Fernandes, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial de fls. 04/05, aduz que a parte requerida integra o grupo/cota de 

consórcio sob o nº 7980/070, sendo que quando contemplada adquiriu o 

bem “Suzuki, cor Laranja, 2011/2011, PLACA OAR5816, CHASSI 

9CSGP74AFBM102318”.

 Ademais, alega que a requerida 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. 06/19, sendo devidamente 

recebida às fls. 20, oportunidade em que foi deferido o pedido liminar.

 Parte requerida devidamente citada às fls. 28, bem como devidamente 

cumprido o Mandado de busca e apreensão às fls. 25/27.

 Contestação da parte requerente às fls. 30/34, intempestiva, conforme 

certidão de fls. 39.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

 Compulsando os autos verifico que, devidamente citada, acerca da 

demanda contra ela ajuizada, a Requerida se manifestou 

intempestivamente, conforme certidão de fls. 39.

Dessa forma, Decreto-lhe a Revelia, e verifico que no caso em análise, 

cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 

do Novo Código de Processo Civil, eis que não há, 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”.

Em que pese à alegação de preliminar em contestação, esta é 

intempestiva, mesmo assim verificando o AR juntado às fls. 14, o que é 

instrumento hábil a constituir em mora, foi assinado pela Requerida, não 

cabendo razão a preliminar alegada. Assim por não haver mais questões 

processuais pendentes, passo à análise do mérito.

O art. 3º e parágrafos do DL n. 911/1969 teve constitucionalidade 

reconhecida tanto pelo STF como pelo Superior Tribunal de Justiça , este 

em sede de uniformização jurisprudencial, já que antes de ofender os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, propicia mais celeridade e 

segurança jurídica.

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 consórcio fica apenas 
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com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, 

permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o 

pagamento da última prestação.

 Assim se durante a execução do contrato, o devedor não cumprir a sua 

obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no 

patrimônio do credor, sendo que, a partir dessa consolidação, o credor 

fiduciário pode promover a venda do bem para, através da alienação, 

obter o valor correspondente ao seu crédito.

É certo que, de acordo com a redação original do Decreto-Lei n. 911, de 

1º. 10.1969, a eficácia da consolidação da propriedade e da posse plena 

ocorria no momento do trânsito em julgado da sentença proferida no 

processo da ação de busca e apreensão (art. 3º, § 5º, da antiga redação 

do DL 911/69), sendo que, anteriormente ao trânsito em julgado da 

sentença, o credor não poderia promover a venda extrajudicial do bem 

alienado fiduciariamente para se ressarcir do valor do seu crédito.

Dessa forma, a alteração promovida pela lei 10.931/04 antecipou a 

consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, visto que, 

vale repisar, pelo procedimento anterior, a propriedade só se consolidava 

com o credor após transitada em julgado a sentença que julgasse 

procedente o pedido, o que não mais ocorre .

Limitando-se o âmbito de cognição à propriedade fiduciária, mora e ao 

pagamento, o pleito é de ser julgado procedente.

 Inequivocamente o contrato foi celebrado entre as partes e, de igual 

modo, não houve demonstração de pagamento nas datas azadas, 

situação que outorga, e confirma, à parte requerente a condição de 

proprietária fiduciária.

No que pertine à caracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, 

em sede de recurso repetitivo , deixou consignado que não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Demais disso, a normativa que rege a espécie preceitua que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada expedida, facultando-se ao credor 

considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, 

independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na inicial, razão pela qual:

1) Declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, no que tange 

ao veículo aqui discriminado;

2) Tornar definitiva a liminar concedida, reintegrando o requerente na 

posse do bem descrito na inicial e consolidando em seu patrimônio sua 

propriedade plena e exclusiva.

3) Autorizar a venda do bem objeto da presente ação à terceiros, o qual 

deverá ser comprovado nos autos pelo credor.

 Ante o exposto, Declaro Extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os ofícios necessários, e por igual, as necessárias 

comunicações, de forma que o autor consiga alienar a terceiros o veículo 

apreendido.

 Se o valor arrecadado com a venda do veículo for superior que o saldo 

devedor, a sobra deverá ser restituída ao requerido, sob pena de ensejar 

enriquecimento sem causa.

Tendo em vista o acolhimento da pretensão autoral, condeno o requerido a 

arcar com as verbas sucumbenciais, devendo reembolsar todas as 

custas e despesas processuais ao requerente, bem como a pagar os 

honorários advocatícios da parte adversa, que baseado na complexidade 

da matéria e por não haver condenação em espécie, fixa-se 10% sobre o 

valor da causa na forma do artigo 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 686-31.2017.811.0093

 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: NERSI TEREZINHA HEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial, formulado por Nersi Teresinha 

Hemann, requerendo a autorização para levantamento e liberação do 

saldo bancário deixado por João Valmir Hemann.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 06/13, sendo 

devidamente recebida às fls. 14.

Extrato do Banco Sicredi juntado às fls. 16, noticiando a existência de 

saldo em nome do falecido.

O Ministério Público se manifestou às fls. 17, requerendo a juntada de 

alguns documentos e após pela procedência do pedido inicial.

A documentação requisitada foi juntada às fls. 19/32.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o pedido 

comporta acolhimento.

Isso porque, segundo restou demonstrado nos autos, o falecido João 

Valmir Hemann, esposo da requerente, falecido em 16/02/2017, deixou um 

saldo bancário na importância de R$ 1.035,75, segundo se infere nas 

informações acostadas aos autos às fls. 16 pelo Banco Sicredi.

 Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes 

ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares:

Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto 

de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Resta patente que os valores porventura existentes em nome do falecido, 

deverão ser pagos aos sucessores previstos na legislação civil.

Por outro lado, segundo afirmado no pedido formulado, e corroborado por 

documentos que instruíram a petição inicial, a requerente faz jus ao 

recebimento do montante deixado pelo falecido, eis que as demais 

herdeiras todas maiores, renunciam aos valores que lhes cabem 

legalmente, razão pela qual à requerente deverá ser liberada integralmente 

a quantia depositada na instituição financeira.

 Aliás, nesse sentido manifestou o representante do Ministério Público 

Estadual que oficiou nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho o 

pedido formulado, para o fim de determinar que o saldo credor existente 

no Banco Sicredi, conta nº 02362-0, deixado por João Valmir Hemann 

(CPF nº 081.811.440-15), seja pago à requerente Nersi Teresinha 

Hemann, expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias.

Sem custas, eis que a parte é beneficiária da justiça Gratuita.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 Transitada em julgado a sentença e cumpridas às diligências anteriores, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79683 Nr: 988-60.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação De Execução movida por Juliano Berticelli em face do 

Estado De Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando à efetivação da prestação jurisdicional, referente aos honorários 

advocatícios devidos em seu favor.

A inicial (fls. 04/07) veio instruída dos documentos de fls. 08/62, sendo 

devidamente recebida às fls. 64.
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O Estado de Mato Grosso se manifestou às fls. 68, sendo que não se 

opôs ao valor apresentado na petição inicial.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Tendo a parte requerida concordado com o cálculo elaborado pelo autor, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 07, nos termos do artigo 

487, inciso III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do NCPC.

Expeça-se o competente documento (RPV/Pequeno valor) de acordo com 

os valores indicados, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, CPC.

Antes, porém, determino a remessa dos autos à Contadora deste Juízo 

para atualização do débito, devendo esta seguir o disposto no artigo 1º-F, 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

 Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 Transitada em julgado a sentença e cumpridas às diligências anteriores, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80377 Nr: 1416-42.2017.811.0093

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, contra 

FERNANDO SILVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/05) veio acompanhada dos documentos de fls. 06/20, 

contudo, remetidos os autos ao Gabinete da Vara Única, a inicial não foi 

recebida, sendo que foi determinada a intimação da parte autora para 

emendar a inicial (fls.23).

Após, a parte autora por meio de seu advogado, manifestou-se às fls. 24, 

requerendo a extinção do feito, eis que desiste da presente ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 80384 Nr: 1423-34.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT, ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de 

Valores Descontados Indevidamente em Folhas, c/c Indenização por 

Danos Morais e Tutela Parcialmente Antecipada para Suspender o 

Desconto, proposta por Eva Bernadete Pereira Paz, em face de Banco 

Pan, ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/10) veio instruída dos documentos de fls. 11/16, sendo 

recebido às fls. 18, momento em que foi postergada a análise do pedido 

para após a formação do contraditório.

 Citação positiva (fls. 19/20), apresentando contestação às fls. 25/36, e 

documentos às fls. 37/64.

Impugnação a contestação oferecida às fls. 65/69.

Audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada às fls. 21, a 

qual não foi possível à realização de acordo entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato. Fundamento e Decido.

De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta 

o 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”.

Não havendo preliminares a serem sanadas, passo a analise do mérito, 

propriamente dito.

 Da Aplicação do CDC.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que 

deve ser aplicado o CDC in casu.

Com fundamento nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso 

em tela, trata-se de uma relação de consumo já que a requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor 

respectivamente.

 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista.

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira do autor 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.

Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita

Preceitua o artigo 100, do CPC que a parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios da assistência.

O mero argumento de que o requerente não preencheu os requisitos para 

a concessão do beneficio, não pode prosperar, no sentido de revogar a 

gratuidade concedida.

Imprescindível demonstrar e provar de forma irretorquível que os 

bene f i c iá r ios  da  jus t i ça  g ra tu i ta ,  possuem cond i ções 

econômico-financeiras para saldar as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, o que não ficou comprovado de forma 

insofismável nos autos.

 Assim, rejeito de plano o pedido de revogação dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Do Mérito

Alega a parte autora que verificou haver muitos descontos junto a sua 

aposentadoria, e ao averiguar descobriu um empréstimo consignado 

realizado em seu nome sem o seu consentimento e conhecimento.

 Assim, pleiteia para que cesse os descontos que vem ocorrendo junto à 

seu benefício, bem como o recebimento de valores a titulo de danos 

morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

 Em sede de contestação, inobstante as alegações da requerida, bem 

como juntada de documentos, conquanto não foram capazes de 

demonstrar que a assinatura constante no contrato pertence a parte 

Requerente, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica da requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei nº 8.078/90.

Sendo assim, verifico que a parte requerida deve se atentar de forma a 

tomar os cuidados necessários no momento de realização de contratos, 

conferindo os dados, de forma a evitar prejuízos às partes.

Por tal situação fica desde já Determinado que cesse o desconto de R$ 
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18,45 na conta da Requerente, bem como declaro a inexistência da dívida 

entre as partes referentes à cobrança no valor de R$ 653,10, devendo a 

parte requerida devolver o montante descontado do benefício da parte 

requerente em sua totalidade, e em dobro em conformidade ao parágrafo 

único, do artigo 42, do CDC.

Assim, os transtornos causados à parte autora, com a cobrança indevida, 

ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual 

entendo devida a indenização por danos morais. Aliás, plenamente 

possível à reparação de danos morais conforme orientação dominante do 

Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, 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.”

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Outrossim, está caracterizada, a meu ver, a responsabilidade da 

reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos 

suportados pela parte reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê:

Art. 5º - (...)

X - “São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.”

 Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, 

em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restaram devidamente caracterizados.

O procedimento, denotando uma cobrança indevida, indubitavelmente 

ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano 

moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de 

incômodos causados pela conduta da Reclamada, pela quebra da paz 

social da parte reclamante.

 Na análise do quantum indenizatório a título de dano moral devem-se 

observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora.

Além disso, necessita-se considerar o efeito pedagógico da medida, para 

que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para tanto, 

deve-se aferir os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como 

determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau da 

lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa 

do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, dentre 

outros.

Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem 

arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para o fim de:

1) Declarar inexistente o débito da Reclamante para com a Reclamada, no 

valor de R$ 653,10;

2) Determinar a devolução em sua totalidade e em dobro do valor 

descontado junto ao Benefício da parte Requerente, devendo esta 

apresentar o valor atualizado e corrigido monetariamente pelo INPC a 

contar de cada desconto indevido e juros de mora de 1% a.m, conforme 

disposição do artigo 406, do CC, c/c artigo 161, § 1º do CTN;

3) Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data 

(Súmula 362, STJ).

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, 

no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência.

Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, 

caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara 

deverá, antes disso, CERTIFICAR se a respectiva procuração “ad judicia” 

outorga poderes especiais para receber e dar quitação.

Ante o exposto, Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 82, §2º, CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73465 Nr: 208-91.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONINHO CAUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810

 Vistos, etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática dos 

delitos previstos nos art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais 

e art. 330 do Código Penal, praticados, em tese, por Osmar Antoninho 

Cauz.

Os fatos ocorreram em 16/12/2013, de acordo com a denúncia oferecida 

às fls. 47.

Defesa preliminar às fls. 49/72, requerendo o reconhecimento da inépcia 

da denúncia.

Vieram os autos à conclusão para análise da manifestação da acusação e 

da defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Após minuciosa análise entendo necessário, declarar extinta a 

punibilidade dos denunciados pela prescrição da pretensão punitiva, pois, 

sendo matéria de ordem pública, deve ser decretada, quando 

reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento 

das partes, até mesmo no momento da prolação da sentença.

 Isso porque, a pena máxima prevista para o delito previsto no artigo 46, 

parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais é de detenção de 01 (um) 

ano, de modo que a respectiva prescrição, de acordo com o artigo 109, 

inciso V, do Código Penal, ocorre em 04 anos.

 Da mesma forma, a pena máxima prevista para o crime do art. 330 do CP, 

é de detenção de 06 (seis) meses, de modo que a respectiva prescrição, 

de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ocorre em 03 

anos.

 Dispõe o artigo 111 do Código Penal que:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a 

correr:

 I - do dia em que o crime se consumou;

 II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

 III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

 IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento 

do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido;

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, 

previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima 

completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido 

proposta a ação penal”.

 Já no art. 117 do CP, estão previstas as causas interruptivas da 

prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
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 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 Observa-se desta forma que transcorreu período superior ao prazo de 04 

anos entre a data da ocorrência dos fatos e a presente data, não 

ocorrendo nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Assim, forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou 

no presente caso para o crime acima citado.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Osmar Antoninho Cauz, 

tendo em vista a ocorrência da prescrição do crime disposto no artigo 46, 

parágrafo único, da lei nº 9.605/98 e art. 330 do Código Penal, conforme 

disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, V e VI ambos do Código Penal.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica os réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.

Assim, conforme dispõe o artigo 1.387 da CNGC, acerca da presente 

sentença, DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa constituída.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Concluídas as investigações, o Ministério Público pugnou pelo 

arquivamento dos autos, eis que, há ausência de provas suficientes para 

configuração do crime supracitado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112174 Nr: 4132-60.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, Banco 

Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Michael da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Limongi Pinto Coelho - 

OAB:DF/26.775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Patricia Limongi Pinto Coelho, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112080 Nr: 4075-42.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, Juizo Federal da 2° 

Vara da Subseção Judiciária de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLANGE APARECIDA NARDI, Juízo de Direito 

da Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38601 Nr: 802-02.2010.811.0087

 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: Daiheny Rodrigues Vieira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vilela Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo da Silva Pereira 

- OAB:11625

 JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.Em razão do 

princípio da causalidade, custas e honorários advocatícios pela parte 

autora. As custas finais devem incidir sobre o valor da causa corrigido 

conforme decisão de folhas 462, assim como os honorários 

sucumbenciais, que vão fixados em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107597 Nr: 1658-19.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Civel de Sinop-MT, IMPORCATE 

COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, LUIZ CARLOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s)complementar, conforme 

certidão do oficial de justiça, devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108567 Nr: 2110-29.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, Jones 

Paulo Sloviski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, João Luciano Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A, Marcos Levi Bervig - OAB:OAB/MT 6312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Gerson Luis Werner e Marcos Levi Bervig, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112219 Nr: 4152-51.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, BANCO 

DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO, Edvaldo Della Vedova de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e José Arnaldo Janssen Nogueira, 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.: 90430 Nr: 2643-90.2014.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de prestação de contas movida por FERNANDA 

UEMURA em face de PRISCILLA JOSAINY APARECIDA PORTES GALVANI, 

inventariante nomeada nos autos de código 987-35.2013.811.0087, em 

trâmite nesta Comarca.

Pretende a requerente ver a requerida compelida a prestar contas da 

administração do espólio de NELSON UEMURA.

Não obstante a legitimidade da pretensão da requerente, entendo que há 

perda do objeto da presente ação incidental. Isso porque, há decisão 

superveniente a este pedido, proferida no bojo do inventário, determinando 

que a inventariante preste contas de toda a administração do espólio.

Assim, havendo determinação nos autos principais que incorpora o pedido 

extravasado na presente ação incidental, há de se reconhecer a falta de 

interesse de agir superveniente.

Antes ao exposto, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Não tendo havido citação, sem honorários sucumbenciais.

Intimem-se.

Com o trânsito, desapensar e arquivar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85029 Nr: 987-35.2013.811.0087

 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: PJAPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Confiro à inventariante o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar a 

prestação de contas, os esclarecimentos e se manifestar sobre a reserva 

da meação.Não prestadas as contas e os esclarecimentos na forma e no 

prazo determinado, a inventariante será substituída.Presentadas as 

contas, dê-se vista aos demais herdeiros/meeiros para que apresentem, 

no prazo 10 (dez) dias, suas manifestações e/ou documentos.Incluam-se 

todos os herdeiros e meeiros nos sistemas eletrônicos de 

acompanhamento processual, bem como seus causídicos.Após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86654 Nr: 2341-95.2013.811.0087

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:OAB/MT 12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Trata-se de impugnação à concessão do benefício de gratuidade 

judiciária concedida no bojo do processo apenso, 2341-95.2013.811.0087, 

por meio do qual a beneficiária da AJG pretende a remoção da 

inventariante nomeada para gerir o patrimônio do espólio deixado por 

NELSON UEMURA, no processo de inventário 987-35.2013.811.0087.

Citada, a impugnada deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação.

Vieram-me conclusos.

Aduz a impugnante que a concessão da gratuidade judiciária não é cabível 

no presente caso, eis que a impugnada exerce a profissão de dentista, e 

em razão disso, presumidamente, teria condições de arcar com as custas 

e despesas processuais.

A impugnação, no entanto, é improcedente.

Ainda que a profissão da impugnada seja de dentista, não trouxe a 

impugnante nenhum elemento que afastasse, de per si, a condição de 

hipossuficiência financeira da parte impugnada, devendo ser mantido o 

benefício.

Não obstante a declaração de hipossuficiência anexada no bojo da ação 

de remoção de inventariante de código 2341-95.2013.811.0087 é de se 

observar que apesar do expressivo patrimônio deixado, a título de 

herança, pelo pai da impugnada, é a impugnante/inventariante que está na 

administração plena e completa dos bens, não tendo, ao menos pelo que 

se noticia nos autos, a impugnada gozo ou fruição de qualquer bem que 

lhe seria de direito.

Assim, diante da declaração de hipossuficiência e não estando a 

impugnada no gozo dos bens que compõe o acervo hereditário, é de ser 

mantido o benefício da gratuidade judiciária e julgada improcedente a 

presente impugnação.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo improcedente a impugnação à concessão de assistência 

judiciária gratuita.

Condeno a impugnante nas custas. Não tendo havido manifestação da 

impugnada, deixo de condenar a impugnante em honorários 

sucumbenciais.

Apresentadas as primeiras declarações às folhas 22/26.

Intimem-se.

Com o trânsito, desapensar e arquivar.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 2352-78.2016.811.0036

 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: Ivan Nunes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a sentença de Ref. 42 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Certifico ainda que, intimo a parte autora acerca 

da implantação do benefício, conforme ofício de Ref. 53.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34348 Nr: 1065-51.2014.811.0036

 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: Teotino Francisco Mangabeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Langes de 

Paula - OAB:11.922-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Araújo de Oliveira - 
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Procuradora Federal - OAB:, PROCURADOR - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 120.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 733-55.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Impulsionamento por Certidão

 Intimo a parte exeqüente , através de seu advogado, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca dos embargos de fls.199/209.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 2093-83.2016.811.0036

 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: Maria Auxiliadora Ferreira Coimbra

 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

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 31.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51218 Nr: 2588-93.2017.811.0036

 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: Eliane Pereira da Silva Ponciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

ELIANE PEREIRA DA SILVA PONCIANO ajuizou AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola.

 Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa às 

fls.08.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.10/14.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.24/32, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à contestação à fl.37, ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador fl.42.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A autora nasceu em 10.07.1957, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 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." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 
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18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais, (fl.10), certidão de 

casamento constando o esposo como lavrador desde 2007 (fl.12), termo 

de inspeção de propriedade imóvel rural em nome do esposo (fl.14), 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do marido da requerente.

Consoante pacificado pela jurisprudência, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 

149/STJ. INAPLICABILIDADE. LABOR RURAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A 

QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo 

menos, a uma fração daquele período. II. A Terceira Seção desta Corte 

assentou entendimento segundo o qual, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia. Dessa forma, a eficácia da informação contida na certidão 

de casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge, estendida a 

esposa, devidamente robustecida pela prova testemunhal, leva ao 

afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 149/STJ. III - Tendo o 

acórdão recorrido admitido, expressamente, estar a atividade rurícola da 

autora suficientemente comprovada por início de prova material 

robustecida pela prova testemunhal, a inversão dessa compreensão, 

como pretendido, ensejaria o reexame do acervo probatório valorado, o 

que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ. IV. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

92404/GO (2011/0285330-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 

12.06.2012, unânime, DJe 20.06.2012).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO: MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. 

EXTENSÃO À ESPOSA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Antecipação de tutela 

deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos requisitos do art. 273 

do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, conforme 

normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 

do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a qualidade de trabalhadora 

rural por provas testemunhal e material (certidão de casamento), na forma 

do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 

segurada tem direito à aposentadoria por idade. 3. "A qualificação 

profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 

assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício 

aceitável de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 

267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000). 4. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural subsume-se 

ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria 

será devida a partir da data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 

ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704/SC), 

vedada a reformatio in pejus. 6. A correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 7. A verba honorária em conformidade 

com o artigo 20, § 4º, do CPC. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando Lei Estadual específica 

prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da 

Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 

9. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela 

concedida de ofício. (Remessa Ex Officio nº 2009.01.99.074462-1/GO, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 09.05.2012, unânime, DJ 

04.07.2012).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 2623-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Processo nº 2623-53.2017.811.0036

 Código: 51304

Despacho.

Vistos etc.

DETERMINO que a secretaria cobre o retorno da carta precatória da 

comarca de Rondonópolis/MT com a finalidade de notificação do 

denunciado, conforme certidão de fls. 137.

As providencias.

 Guiratinga/MT, 30 de Janeiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82541 Nr: 714-87.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉZAR FRANCISCO BEIM DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

execução.Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 876-76.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ulmiro Varella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que o réu, reside em Comarca diversa, depreco o seu 

interrogatório para o Juízo de sua respectiva residência, devendo a 

Secretaria deste Juízo expedir a respectiva carta precatória para tal 

finalidade.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50273 Nr: 1705-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Havendo informações da impossibilidade do cumprimento da pena no 

regime outrora definido ao Sr. Alexandre da Silva, em virtude de 

encontrar-se preso de forma preventiva (Cód. 46707), conforme 

certificado aos autos, DESIGNO para o dia 30 de maio de 2018, às 

13h45min, a audiência de justificação.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7132 Nr: 949-53.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Soares Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO EVANDRO PEREIRA 

LEITE - OAB:17345

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria deste Juízo se foi procedido o interrogatório do 

acusado.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado constituído, para 

que, no prazo de 10(dez) dias, para manifestar seu interesse na oitiva da 

testemunha Jersira Ferreira da Rosa, no prazo legal.

Designo audiência de instrução e julgamento apenas para a inquirição das 

testemunhas Valdenice Gonçalves da Silva e Amanda Vitória Gonçalves 

da Silva para o dia 05 de julho de 2018, às 15h00.

Intime-se o réu, o advogado, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 379-52.2015.811.0027

 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): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Julio Cesar da Silva, Aroldo Resende Mendonça, Daniel Campos 

Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Vistos etc.

Defiro a Cota Ministerial de fls. 547/552, para tanto, nomeio a Dr.ª Lucimar 

Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, como curadora 

especial de Juliano Martins da Costa Swaner e Júlio César da Silva, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do CPC, devendo ofertar defesa preliminar no 

prazo legal.
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Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42755 Nr: 339-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eufrásio Silva Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio do advogado 

nomeado.

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 04 de julho de 

2018, às 14h00.

Intime-se o réu, o advogado nomeado, 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.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 610-45.2016.811.0027

 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: REGIANE MANOEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ijair Antonio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de regularização de Guarda com regime de visitas c/c 

Alimentos ajuizada por Enzo Antônio Fernandes Pinto, representado por 

sua genitora Regiane Manoel Fernandes em face de Ijair Antônio Pinto, 

todos devidamente qualificados.

Citado, o requerido apresentou contestação, e pugnou pela oitiva da parte 

autora (fls. 63/68).

Impugnação apresentada ás fls. 85/90.

Defiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, sob 

pena de preclusão, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de julho de 2018, às 15h00.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seu (s) advogado (s) e testemunhas.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 348-32.2015.811.0027

 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: JOSÉ MARIA DE LIMA

 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:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 1108-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Vicentina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Citada, a ré apresentou resposta escrita por intermédio do advogado 

nomeado.

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 04 de julho de 

2018, às 14h00.

Intime-se a ré, o advogado nomeado, 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.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34119 Nr: 994-76.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, Ronaldo Luiz 

Vieira Campos, Marcílio Bruno Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9883/O

 Vistos etc.

Considerando que o acusado Antônio Carlos da Silva foi citado por edital 

(fls. 639), mas até o presente momento não apresentou resposta 

acusação e nem constituiu advogado, conforme se vê nos autos, 

DETERMINO o desmembramento do feito em relação a este réu, nos termos 

do artigo 80 do Código de Processo Penal, devendo a Secretaria 

distribuí-lo e autuá-lo separadamente, com cópia integral do feito, 

certificando-se o número do novo auto que se formará.

Feito o desmembramento, remetam-se os autos conclusos.

Assim, o presente feito prosseguirá normalmente em relação aos réus 

Ronaldo Luiz Vieira Campos e Marcílio Bruno Medeiros.

Ante o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 592 e que até o 

presente momento o acusado Ronaldo Luiz Vieira Campos não constituiu 

advogado, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30261 Nr: 101-56.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Expeça-se, novamente, carta precatória a Comarca de Rondonópolis/MT, 

para que, aquele Juízo designe audiência para a inquirição da testemunha 

Suzana Balbino da Silva Ferreira, devendo a missiva ser instruída com os 

documentos necessários para o seu devido cumprimento.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33579 Nr: 634-44.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Vistos etc.

Determino a realização de novo cálculo de pena nos moldes da instruções 

da CGJ/MT.

Após, intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 2446-53.2016.811.0027

 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: Pedro Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Tendo em vista que a requerida Maria Lúcia de Souza faleceu (fl. 39), 

proceda-se com a substituição do polo passivo da demanda, passando a 

figurar o Espólio.

II - Dando prosseguimento no feito, 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.

 III - Cite-se a parte requerida, 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.

 IV - Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

V - 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.

VI - 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).

VII - 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 1108-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Vicentina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Redesigno para o dia 18 de julho de 2018, às 15h30min., a audiência 

outrora marcada, mantendo inalteradas as determinações anteriores.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 1467-28.2015.811.0027

 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: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Sbabo, Recicle Industrial e Comercio de 

Madeiras ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Muniz - 

OAB:3102/RO

 Vistos etc.

Intime-se a autora do fato Rosicle Indústria e Comércio de Madeiras – ME, 

na pessoa de seu representante legal, para que, comprove o pagamento 

da composição civil de danos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40552 Nr: 686-09.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calebio Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT.

 De suma importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, 

§ 2.º do CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou 

parcial de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, 

salvo nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único 

do CPP.

Considerando que as partes não apresentaram objeção quanto a inversão 

da ordem da inquirição, uma vez que a testemunha Weldel Marcell Sena de 

Freitas não compareceu a solenidade, uma vez que se encontra no gozo 

de suas férias regulares, DETERMINO que seja realizado o interrogatório 

do acusado Calebio Marcos de Souza na presente solenidade.

HOMOLOGO o requerimento de desistência da oitiva da testemunha Weldel 

Marcell Sena de Freitas, formulado pelo Ministério Público.

No mais, DECLARO encerrada a instrução processual e, considerando 

que as partes apresentaram seus memoriais na presente solenidade, 

DETERMINO que o presente feito volte-me concluso para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45099 Nr: 1530-22.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte Sentença: Vistos.

 Cuida-se de Ação de Alimentos, movida por Vítor Emanuel Moreira da 

Silva e Vitória Emanuely Moreira da Silva, representados neste ato por sua 

mãe Elandy Moreira de Abreu, em face de Divino Germano da Silva, 
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devidamente qualificados. Na presente oralidade as partes formularam 

acordo quanto à pensão alimentícia. Estando resguardados os direitos dos 

menores envolvidos, a homologação do acordo é medida que se impõe. 

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 que tange à fixação da prestação alimentícia, foi 

observado o binômio capacidade/necessidade com razoabilidade. Pelo 

exposto, HOMOLOGO o acordo para os fins e efeitos legais, nos termos 

do art. 200 do infra mencionado diploma processual. Por conseguinte, 

JULGO 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, ao demandado, 

sendo que o demandante a obteve no início da ação.

 No mais, ante os serviços prestados pelo(a) douto(a) causídico(a) 

nomeado(a) para o ingresso da presente ação, Dr(ª). José Roberto Gomes 

Albéfaro, inscrito na OAB/MT nº 5.738-B, para o qual arbitro honorários 

advocatícios no importe de 03 URH’s, considerando as diretrizes trazidas 

pelo art. 85 do CPC, devendo a Secretaria EXPEDIR a respectiva certidão.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual. Saem os presentes intimados. 

Sentença Publicada em audiência. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

após remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 599-63.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Freitas de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO NIMER ELIAS - 

OAB:192572

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

 Estando ausente o acusado Thiago Freitas de Medeiros, bem como 

ausente o seu defensor, considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO para promoção de sua defesa o (a) douto 

(a) advogado (a), Dr.ª Cláudia Graciela Correa Bento - OAB/MT n.º 17.873, 

para o qual arbitro honorários advocatícios no importe de 0,5 URH, 

conforme a tabela de honorários da OAB/MT, devendo a Secretaria 

expedir a respectiva certidão.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP.

HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha Senair 

Gonçalves da Silva, formulado pelo Ministério Público.

Considerando que as vitimas informaram a existência de processo cível 

ajuizado nesta comarca contra os bancos Bancos BMG e Cruzeiro do Sul, 

DETERMINO que a secretaria empreenda diligência com a finalidade de 

transladar para estes autos cópia dos contratos efetivados, caso não 

exista os referidos contratos, DEFIRO o requerimento ministerial para o fim 

de DETERMINAR a expedição de ofícios direcionados aos Bancos BMG e 

Cruzeiro do Sul, a fim de requisitar a remessa dos contratos supostamente 

assinados pelas vitimas Silmara Carina Garcia Dias e Silvana Marques de 

Aquino, no prazo de 15 (quinze) dias.

AGUARDEM-SE o retorno das precatórias expedidas para a Comarca de 

Cáceres/MT e Três Lagoas/MS com a finalidade de proceder à oitiva da 

testemunha Valdiceia Moreira Ribeiro e o interrogatório do acusado, 

respectivamente.

Com o retorno das missivas, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que, se manifeste e, não havendo requerimento de demais 

diligências, DECLARO encerrada a instrução do presente feito e, 

consequentemente, DETERMINO a abertura de vistas dos autos, 

primeiramente, ao Ministério Público e após à defesa técnica para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem os memoriais.

 Após, REMETAM-ME os autos conclusos para prolação de sentença. 

Saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14276 Nr: 88-31.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leôncio Pinheiro da Silva Neto 

- OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação e comprovação de que o advogado subscritor da 

petição de p. 27, não mais atua como procurador jurídico do Município 

Exequente ou da Fazenda Pública Municipal, DETERMINO sua exclusão do 

cadastro processual no sistema APOLO, bem como a retificação da capa 

dos autos, INCLUINDO cadastro do atual procurador jurídico, Dr. Leôncio 

Pinheiro da Silva Neto, para que receba as publicações atinentes ao 

presente feito.

Ademais, cumpra-se integralmente os comandos emanados da decisão de 

pp. 25/26.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14360 Nr: 172-32.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leôncio Pinheiro da Silva Neto 

- OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante da informação e comprovação de que o advogado subscritor da 

petição de p. 55, não mais atua como procurador jurídico do Município 

Exequente ou da Fazenda Pública Municipal, DETERMINO sua exclusão do 

cadastro processual no sistema APOLO, bem como a retificação da capa 

dos autos, INCLUINDO cadastro do atual procurador jurídico, Dr. Leôncio 

Pinheiro da Silva Neto, para que receba as publicações atinentes ao 

presente feito.

Ademais, cumpra-se integralmente os comandos emanados da decisão de 

p. 54.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46973 Nr: 261-11.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdMC, CNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA - OAB:15896

 Vistos.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32234 Nr: 1090-65.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE LANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Gomes 

Albéfaro - OAB:2361

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT.

 De suma importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, 

§ 2.º do CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou 

parcial de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, 

salvo nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único 

do CPP.

HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha Roberto 

Soares Pereira, formulado pelo Ministério Público.

No mais, DECLARO encerrada a instrução processual e, considerando 

que as partes apresentaram seus memoriais na presente solenidade, 

DETERMINO que o presente feito volte-me concluso para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 1129-28.2014.811.0047

 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: CLEUDINHA QUARESMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 31 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.: 43917 Nr: 871-13.2017.811.0047

 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: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ELIZIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT n. 19102, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14495-B

 A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse e 

Cobrança de Multa Contratual, com pedido de tutela antecipatória movida 

por Liquigás Distribuidora S/A em face de Ligás Comércio Varejista de 

Água e Gás Ltda e Argemiro Garcia de Oliveira Neto.

 Na presente oralidade colheu-se o testemunho de Louremy Vasconcelos 

da Silva, dando instrumentalidade à justificação para deferimento de 

medida liminar. Tendo em vista a identidade de partes dos processos de 

Códigos 43917 e 43916, servirá esta ata aos dois, bem como referido 

testemunho.

Tutela de Urgência -

 Realizada audiência de justificação, colhidos elementos probatórios, 

mantenho os autos conclusos para deliberação no que diz respeito à 

antecipação de tutela.

Ressalta-se que o prazo para apresentação, nos termos do artigo 564 

passará a fluir da intimação da decisão de antecipação de tutela.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29756 Nr: 287-74.2016.811.0048

 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: SAMUEL MORAES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, julgo improcedente o pedido contido na inicial, conforme 

fundamentação supra, devendo prevalecer o acordo firmado nos autos 

Código nº 20303.3.2. Deixo de condenar o autor em verbas se 

sucumbência por ser beneficiário da gratuidade da justiça. 3.3. Após o 

trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, 

mediante cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 778-18.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATENILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome do executado, conforme extrato anexado.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9580 Nr: 627-62.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos etc. (...) 3. DISPOSITIVO3.1. 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 
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Dener Araújo Chaves, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do artigo 339, do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério 

trifásico, fixo, em definitivo, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 

10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo 

mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data 

do fato, com direito a recorrer em liberdade. Substituo, porém, a referida 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, 

consistentes na: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, a ser atribuída conforme as aptidões do condenado, a qual 

deverá, nos termos do § 3º do art. 46 do CP, ser cumprida à razão de 1 

(uma) hora diária ou 7 (sete) horas semanais, pelo mesmo período da 

pena substituída (2 anos), sendo facultado cumprir a pena substitutiva em 

menor tempo, nunca inferior à ½ (metade) da pena privativa de liberdade 

fixada - § 4º art. 46, Código Penal; b) prestação pecuniária (CP, art. 43, I) 

consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com 

destinação social, de importância correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos – CP, art. 45, § 1º. (...) 3.3. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória 

(CNGC, artigo 1.573, § único).3.4. Custas pelo réu, nos termos do que 

dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 31 

de janeiro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22484 Nr: 524-16.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 20/03/2018, às 16h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à 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, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 31 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30385 Nr: 473-97.2016.811.0048

 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: ELIZIANNY MUNIQUE CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido feito na presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELIZIANNY MUNIQUE CLARO em face 

da EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, (CLARO TV), por 

entender não ter havido danos morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra.3.2. Isento de custas e honorários advocatícios, eis 

que beneficiária de Assistência Judiciária gratuita.3.3. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de praxe.3.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 133-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONEL BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

11/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25755 Nr: 78-42.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BALIEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27822 Nr: 771-26.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

3. Intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 523 do NCPC.

 4. Fica advertido o executado que o não pagamento no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante do débito.

5. Intimem-se. Expeça – se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 15(quinze) dias.

Juscimeira – MT, 17 de novembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28081 Nr: 868-26.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Vistos.

1. Diante do petitório juntado na Ref: 29, intime-se a parte requerente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 134-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

11/04/2018, às 15h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 1775-30.2017.811.0048

 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: ROSÂNGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

INTIMADO o(a) advogado(a) da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para efetivo 

cumprimento do mandado de Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 2651-82.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL TELES DA SILVA, ELEIR JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente os réus 

(artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 05/03/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

3. Intimem-se os acusados, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à 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, se 

o caso, interrogando-se, por fim, os acusados (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 1º de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29354 Nr: 138-78.2016.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 12 devolva-se, com os cumprimentos deste 

juízo, baixas e anotações de estilo.
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2. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 1 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67694 Nr: 139-74.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Consubstanciado ao pedido à fl.110, defiro o pleito.

Destarte, redesigno audiência de instrução para o dia 07 de junho de 

2018, às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se.

Marcelândia/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72789 Nr: 1141-45.2017.811.0109

 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: JOÃO ALBERTO GARCIA, MARIA EUGENIA MAURO 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ZANDARIN VILLELA MAGALHAES, 

MARLENE TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B, MÔNICA MAIA DO PRADO - OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

Consubstanciado ao pedido às fls. 161/162, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para levantamento dos valores remanescentes descritos às fls. 

153/154 dos autos.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 31 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 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: MILTON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de saneamento para o dia 06/06/2018, às 13h30min.

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, 31 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46339 Nr: 134-96.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDES MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme se verifica à fl. 63-v dos autos, houve a informação de que foi 

procedida a vinculação dos valores à fl.52.

Contudo, ao tentar emitir alvará eletrônico para levantamento do 

respectivo, este não consta no sistema, assim, oficie-se novamente a 

conta única, para que proceda a vinculação dos valores a estes autos.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 31 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57411 Nr: 908-13.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO CARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES GUARANTÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 908-13.2015.811.0111 (Código 57411)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante:Ramiro Carreira

Embargado: Refrigerantes Guarantã Ltda

Vistos em correição.

RECEBO OS EMBARGOS para discussão, sem efeito suspensivo, eis que 

ausentes os requisitos necessários para sua concessão, notadamente 

ausência de penhora, depósito ou caução suficientes (§1º, art. 919, última 

parte, CPC).

CITE-SE o embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60404 Nr: 356-14.2016.811.0111

 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: MAIK FERNANDO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 356-14.2016.811.0111 (Código 60404)
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Classe – Assunto: Embargos de Terceiros

Embargante:Maik Fernando Alencar

Embargada: União

Vistos em correição.

Considerando a informação acerca do pedido de substituição do bem 

constrito, objeto dos presentes embargos, nos autos da ação de 

execução Código 28996, cujo pedido de avaliação formulado pela 

embargada/exequente foi deferido, bem como que a própria embargada 

requereu a suspensão do feito executivo em razão do parcelamento do 

débito, delibero pela suspensão dos autos até ulterior deliberação naquela 

execução (Código 28996).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35126 Nr: 2439-13.2010.811.0111

 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: MARISA FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI CAÇULA MARQUES DA SILVA, 

REINALDO CAÇULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 35126

Processo nº 2439-13.2010.811.0111

Classe – Assunto: Direito Civil. Coisas. Posse

Autor (es): Marisa Ferreira de Melo

Réu (s): Silvani Caçula Marques da Silva

Vistos em correição.

Determino que a Secretaria cumpra IMEDIATAMENTE as determinações 

pendentes da decisão de fls. 144/145.

 Acerca do pedido de fls. 94 e 95, intime-se a parte autora para que 

informe nos autos 34935 a respeito da renitência da parte requerida 

quanto ao cumprimento da decisão liminar exarada em 28 de outubro de 

2010, requerendo o que entender necessário.

Após o cumprimento das pendências de fls. 144/145 venham-me os autos 

conclusos com prioridade, uma vez que se trata de feito que tramita desde 

2010 (meta 2), cuja conclusão desnecessária da Secretaria protelou ainda 

mais a solução da demanda.

Matupá, 30 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 1040-41.2013.811.0111

 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 ORTEGA ZARK ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Júnior - OAB:3735 / MT

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) Ante o 

teor da certidão de fl.172-173, REDESIGNO a presente solenidade para o 

dia 24 de abril de 2018, às 12h15min. (2) Saem os presentes intimados. (3) 

Sem prejuízo, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação 

acerca da certidão de fls. 172-173”. Nada mais, encerrou-se a presente 

às 17h45min, que vai assinada por todos. Eu _____ (Priscielem da S. 

Rodrigues) Assessora de Gabinete, digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 1040-41.2013.811.0111

 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 ORTEGA ZARK ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Júnior - OAB:3735 / MT

 Código nº 52909

Processo nº 1040-41.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Daniel Ortega Zark Zanatta

Vistos em correição.

Em cumprimento da determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux), a qual 

determina a realização de reexame da necessidade de manutenção dos 

armamentos em depósito judicial, DECIDO.

Foi realizado exame pericial nas armas e/ou munições apreendidas, com o 

aporte nos autos, do laudo respectivo, ocasião em que foi oportunizado às 

partes se manifestarem.

Todavia, tratando-se de ação penal envolvendo crime doloso contra a 

vida, podendo o armamento ser utilizada para apresentação ao Conselho 

de Sentença durante a realização do júri, INTIME-SE às partes, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestem-se sobre a imprescindibilidade de 

manutenção de referidas armas/munições.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, ou não havendo 

necessidade de manter o armamento em depósito judicial, DETERMINO as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 622-64.2017.811.0111

 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: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Isto posto, não encontro arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, já que alegações trazidas aos autos pela 

parte autora, desprovidas de prova, em nada contribuem para o deslinde 

da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por Maria dos Santos e extingo o feito com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV, do 

Código de Processo Civil. No entanto, suspendo a exigibilidade de seu 

pagamento em virtude do deferimento da justiça gratuita (ref. 4).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), 25 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33910 Nr: 1220-62.2010.811.0111

 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): FIRMINO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B

 Processo nº 1220-62.2010.811.0111 (Código 33910)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Firmino Navarro

Vistos em correição.
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Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta por Ministério Público 

Estadual em face de Firmino Navarro, ambos qualificados nos autos.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A preliminar aduzida pelo requerido, em sede de contestação, será 

apreciada na ocasião da sentença de mérito.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público (f.98-99). Para tanto, 

oficie-se o IBAMA, solicitando fotocópias integrais dos procedimentos 

administrativos nº 02054.001273/2008-37 e 02054.001358/2008-15.

Intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir e, 

se pretenderem a produção de prova testemunhal, apresentarem o rol, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da presente decisão, sob pena 

de preclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 1520-24.2010.811.0111

 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): Alcindo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 Processo nº 1520-24.2010.811.0111 (Código 34210)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Alcindo Ferreira dos Santos

Vistos em correição.

Defiro a prova pericial postulada pelo requerido Alcindo (f.135).

Nomeio como perito o engenheiro ambiental, Sr. Adelson Rodrigues, 

integrante do banco de peritos cadastrados no TJMT.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários.

Faculto, ainda, às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos (art. 465, §1º, I e II, do CPC).

Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o especialista 

para que designe data para realização da perícia, devendo apresentar o 

laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Agendada data, hora e local, intimem-se as partes (art. 474, do CPC).

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(art. 477, §1º, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55310 Nr: 1393-47.2014.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAROZO 

ORTIGARA - OAB:36.475 RS

 Ante o exposto, não obstante a intempestividade, RECEBO os embargos 

de declaração dada a viabilidade de julgamento do mérito, porém, NÃO OS 

ACOLHO, julgando-os IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Matupá, 30 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 173-77.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURELIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Lopes - 

OAB:19.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 173-77.2015.811.0111.

Código Apolo nº 55996.

Vistos em correição.

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, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58545 Nr: 1403-57.2015.811.0111

 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: GERALDA SABINA DE AMORIM

 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 a autora 

GERALDA SABINA DE AMORIM 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 cessão do 

benefício na via administrativa (27.08.2015).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: GERALDA SABINA DE AMORIM;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): cessação do 

benefício na via administrativa (27.08.2015).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59634 Nr: 59-07.2016.811.0111

 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: NAIDE BERTOLDO VERRUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela 

autora em sede de impugnação à contestação, INTIME-SE a parte 
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requerida para que se manifeste quanto a eventual interesse na produção 

de outras provas, especificando-as e justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Quanto à prescrição, por se tratar de prejudicial de mérito, será analisada 

por ocasião da sentença.

Cumpra-se.

Matupá, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66251 Nr: 619-12.2017.811.0111

 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: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLÉ CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, Joao Carlos Vidigal Santos - OAB:MT0021105O, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB-MG 103.997, 

RODRIGO VERENOSO DAUR - OAB:OAB-MG 102.818

 Processo nº 619-12.2017.811.0111 (Código 66251)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito

Requerente: Maria dos Santos

Requerido: Olé Consignado

Vistos em correição.

Inobstante a data do atestado médico apresentado (ref. evento 16) ser 

extemporânea à data da audiência de conciliação/mediação, verifico que a 

advogada que representa os interesses da requerente compareceu à 

oralidade e detém poderes para transigir, figurando como representante 

constituída da parte requerente para participar da audiência, hipótese em 

que dispensável o comparecimento pessoal dela.

Tendo em vista o teor da contestação inclusa (ref. evento 15), intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67432 Nr: 1274-81.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 67432

Processo nº 1274-81.2017.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Raimundo Nonato da Silva Dias

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 03 de abril de 

2018, às 17h30min.

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, 11 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57010 Nr: 738-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 738-41.2015.811.0111.Código Apolo nº 57010. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 69, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensora dativa do acusado 

a advogada ANDREIA FERDINANDO VAREA, devendo apresentar 

memoriais finais no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários da mencionada advogada em 10 (dez) URH (...), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, a advogada nomeada para o “múnus” público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (...)Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição da Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59313 Nr: 1771-66.2015.811.0111

 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: AMILTON HÉLIO ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito 

ACOLHO a pretensão neles deduzida, JULGANDO-OS PROCEDENTES 

para retificar a sentença, passando a constar a seguinte redação:“(...) 

quanto ao dano moral, a pretensão do requerente não comporta 

acolhimento, eis que os fatos descritos na inicial, ainda que 

desagradáveis, não ensejaram abalo à sua honra, ausente, portanto, 

situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera 

de sua dignidade (in RESP 554.876-RJ, 3.ª Turma do STJ, DJU 03.05.2004). 

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se 

dirige. (Precedentes do STJ: REsp 202.564/RJ (Quarta Turma julgado em 

02/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 220) e do REsp 1.426.710 (julgado em 

25/10/2016, DJe 08/11/2016)).Sim, pois o argumento que de seria alvo de 

“chacotas” pelos seus amigos porque “detinha um veículo para ficar na 

garagem” navega no campo da ilação conjectural, sem comprovação de 
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que realmente sofreu intervenções verbais dos seus colegas e, se 

eventualmente sofreu algum tipo de “brincadeira”, quem deu publicidade ao 

evento foi o próprio requerente, neste ponto.De igual modo, a suposta 

viagem programada ao nordeste brasileiro também não restou 

comprovada, servindo apenas de fundamento para subsidiar o pedido do 

dano moral.Em hipóteses envolvendo direito do consumidor, para a 

configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem 

ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de 

causar sofrimento, dor, perturbações psíquicas, constrangimentos, 

angústia, o que não é o caso dos autos, sendo a improcedência do pedido 

medida que se impõe.”No mais, permanece a sentença, tal como lançada. 

Em virtude da retificação da sentença, para efeito do trânsito em julgado, 

este ocorre apenas depois de decorrido o prazo recursal sem a 

interposição de recurso desta decisão.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60843 Nr: 506-92.2016.811.0111

 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: LUANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 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:

 “Vistos. (1) INTIME-SE o advogado da parte autora, para que informe no 

prazo de 10 (dez) dias o atual endereço da requerente. (2) Após, 

volvam-me os autos conclusos”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65184 Nr: 22-43.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO JUNIOR - 

ME, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22-43.2017.811.0111 (Código 65184)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente:SICREDI

Requerido: Marcos Antônio Nascimento Junior

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em face de Marcos Antônio 

Nascimento Junior, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 17).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65432 Nr: 156-70.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Autos nº 156-70.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65432.

Vistos em correição.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA.

O acusado foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão.

Devidamente intimado da sentença condenatória, o réu manifestou o 

desejo de recorrer.

Entre um ato e outro, este Juízo nomeou Defensor Dativo para apresentar 

as razões recursais, as quais aportaram aos autos à Ref. 117.

À Ref. 118, aportou a informação de que o acusado constituiu advogado 

para patrocinar sua defesa.

Dessa forma, pra que não haja prejuízo ao acusado e eventual alegação 

de nulidade, INTIME-SE a Defesa constituída para que no prazo legal, 

apresente novas razões recursais ou, ratifique as já apresentadas.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Por fim, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Ivaine Molina Júnior.

Expeça-se certidão de crédito em favor do Defensor Dativo, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Matupá/MT, 15 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69947 Nr: 2692-54.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº69947Processo nº 2692-54.2017.811.0111Classe – 

Assunto:Ação Penal – Procedimento SumárioRéu(s):Paulo Sergio Lima 

SantosVistos em correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 10, NOMEIO 

como defensor dativo do acusado Paulo Sergio Lima Santos, o advogado 

KASSIO ROBERTO PEREIRA, devendo acompanhar o acusado na 

audiência anteriormente designada.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 02 (dois) 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(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.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, 30 de janeiro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72040 Nr: 3701-51.2017.811.0111

 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: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil.

 2 – DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no 

artigo 98 do mesmo códex.

3 – CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo legal.

4 – Transcorrido o prazo para resposta, 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 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

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o réu DIOGO DA SILVA, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 33, § 4º, c/c art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06..(....).Indo à terceira fase de fixação 

da pena, vislumbro a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da 

Lei n. 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), 

passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Existente, 

ainda, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/06. Assim, considerando a quantidade e a natureza do 

entorpecente, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena de 04 

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento 

de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) 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.RECONHEÇO em favor do réu o direito de detração do período 

em que permaneceu preso até a presente data (06 meses e 24 dias), 

todavia não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime 

inicial de cumprimento da pena.Fixo como regime inicial de cumprimento de 

pena o regime SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal, devendo ser designada, oportunamente, audiência 

admonitória para fixação das respectivas condições.Em razão do regime 

semiaberto fixado ao acusado, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor de DIOGO DA SILVA, colocando-o em liberdade, se por outro motivo 

não estiver preso.(...)

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 10/04/2018 às 14 horas, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51342 Nr: 1237-30.2012.811.0111

 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: GRF, DELIA DO NASCIMENTO ROMUALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARDOSO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELIA DO NASCIMENTO ROMUALDO, 

Cpf: 75572362115, Rg: 2403546-7, Filiação: Emário José Romualdo e Irani 

do Nascimento, data de nascimento: 03/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Paranhos-MS, solteiro(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

RAIMUNDO CARDOSO FERREIRA FILHO, Cpf: 01771854146, Rg: 

2570867-8, Filiação: Maria Helena de Moraes e Raimundo Cardoso 

Ferreira, data de nascimento: 27/05/1984, brasileiro(a), natural de Bom 

Jardim-MA, convivente, diarista, Telefone (66) 9648 6660. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Cuida-se de ação de alimentos proposta por Guilherme 

Romualdo Ferreira, representado por sua genitora, Delia do Nascimento 

Romualdo, em desfavor de Raimundo Cardoso Ferreira Filho, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, esta restou frutífera, sendo homologado o acordo entabulado 

entre as partes (f. 37/38).Às fls. 42/43 o Ministério Público requereu o 

cumprimento de sentença.Ato contínuo, antes do início da fase executória, 

o representante ministerial se manifestou nos autos, informando que as 

partes compareceram á promotoria de justiça e compuseram acordo, na 

qual se extrai que o débito em atraso foi pago, na importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) no ato da assinatura do termo de acordo, e o 

restante do valor devido (R$ 569,00), será pago em dez parcelas 

mensais.Destarte, tendo em vista que o termo de acordo (f.55/56) se 

encontra nos moldes do acordo homologado em audiência (f. 37/38), 

DECLARO EXTINTA a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 

187, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.CONDENO o requerido 

ao pagamento das custas processuais, porém suspendo a sua 

exigibilidade, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34891 Nr: 2204-46.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLC, VERONICA SMIALOVSKI TURELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON CARDOSO, Filiação: Licidio 
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Olegario Cardoso e Idoilda de Almeida Cardoso, brasileiro(a), natural de 

Capitão Leônidas Marques-PR, convivente, pecuarista. 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: 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.Custas pela exequente, dispensado por ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.Matupá (MT), 25 de janeiro de 2017.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, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51825 Nr: 1722-30.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Reggiani, Írio Fernandes, Frigorífico 

Frimat Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRIGORÍFICO FRIMAT LTDA - ME, CNPJ: 

05168744000133, Inscrição Estadual: 13.210.690-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLAUDIOMAR REGGIANI, ÍRIO FERNANDESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20123875/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 45.060,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 511-22.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO ALVES DA SILVA, Filiação: 

Iraci Miguelito da Silva (iraci Alves da Silva) e Benedito Pedro Alves, data 

de nascimento: 13/03/1974, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Nivaldo Alves da Silva denunciado como incurso no 

artigo 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro por, 

supostamente, no dia 04 de novembro de 2012, por volta das 04h55min, 

na BR 163 KM 1035, nessa Cidade de Matupá, ter cometido homicídio 

culposo na direção de veículo automotor contra a vítima José Gomes dos 

Santos.

Despacho: Vistos etc. 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. Destarte, por descrever fatos que, 

em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, 

recebo a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

Fundamento a presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, 

portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e conseqüente 

prosseguimento da ação penal. Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal. Providencie-se a citação do acusado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a acusação. Em função da 

alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, deve ser consignado no 

mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

denunciado, que será citado por mandado, se possui advogado 

constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir advogado, 

devendo tudo ser consignado no mandado de citação. Após, com o 

mandado já juntado aos autos, a Sra. Escrivã deverá observar a certidão 

do meirinho e, não tendo o acusado advogado constituído e nem 

condições de constituir um, deverá tornar os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo, a fim de que possa acompanhar o acusado 

em todos os termos do processo, apresentar defesa preliminar, pedidos 

de liberdade e acompanhamento nas audiências, alegações finais e 

eventual recurso. Defiro os requerimentos da cota ministerial. Cite-se. 

Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34673 Nr: 1985-33.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. MORAES & CIA LTDA - ME, Crediomar 

José Moraes, VALDIRENE SOUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CREDIOMAR JOSÉ MORAES, Rg: 

126931-4, Filiação: Nelson Moraes e Maria Zoraide Scavone Moraes, data 

de nascimento: 11/07/1982, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido VALDIRENE 

SOUTO DA SILVA, Cpf: 86495976100, Rg: 1253769-8, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT em face de C. J. MORAES & CIA LTDA - ME, 

CREDIOMAR JOSÉ MORAESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3050/2005, 3051/2005, 3052/2005, 3053/2005 (MAIS 32 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.234,07

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 999-74.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NEVES, FRANK PEREIRA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO NEVES, Rg: 6589268, Filiação: 

Nailsa Neves, data de nascimento: 18/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Sãosebastião do Tocantins-TO, solteiro(a), operador de estopadeira, 

Telefone (66)9606-1139. 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: Gilberto Neves denunciado como incurso no artigo 155, 

parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, 

por supostamente, no dia 06/06/2013 ter subtraído para si, coisas alheias 

móveis, consistente em 02 portas novas,de madeira, da empresa Suprema 

Esquadrias, juntamente com um menor de idade.

Despacho: Vistos, etc. 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. Destarte, por descrever fatos que, 

em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, 

recebo a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

Fundamento a presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, 

portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente 

prosseguimento da ação penal. Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal. Providencie-se a citação dos acusados para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, respondam, por escrito, a acusação. Em função 

da alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, deve ser consignado no 

mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar aos 

denunciados, que serão citados por mandado, se possuem advogado 

constituído, e caso não possuam, se têm condições de constituir 

advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de citação. Após, 

com o mandado já juntado aos autos, a Sra. Escrivã deverá observar a 

certidão do meirinho e, não tendo os acusados advogado constituído e 

nem condições de constituir um, deverá tornar os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo, a fim de que possa acompanhar os 

acusados em todos os termos do processo, apresentar defesa preliminar, 

pedidos de liberdade e acompanhamento nas audiências, alegações finais 

e eventual recurso. Defiro o requerimento da cota ministerial. Cite-se. 

Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50578 Nr: 450-98.2012.811.0111

 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 

ITAPIRANGA LTDA - EPP, GRAZIELI MANTELLO DADA, José Roberto 

Dada, ROGERIO CEZARIO BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO CEZARIO BOSCHINI, Cpf: 

00493223975, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O banco exequente ingressou com a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial em desfavor do executado, referente a 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISÃO DE DÍVIDA celebrado em 

11/03/2010.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 521-37.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALINO ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORALINO ROSSETTI, Cpf: 21291632972, 

Rg: 1.792.340, Filiação: Rose Bassanesi Rossetti e Primo Rossetti, data de 

nascimento: 17/06/1946, brasileiro(a), natural de Aratiba-RS, casado(a), 

aposentado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/04/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DORALINO ROSSETTI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de MULTA POR NÃO VACINAÇÃO DE ANIMAIS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8514/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.108,76

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51903 Nr: 51-35.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSTA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA- 

ME, CNPJ: 03931536000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT em face de COSTA INDUSTRIA DE MÓVEIS 

LTDA- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA 

PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2377/2007, 48/2008, 988/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/11/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.815,28

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51455 Nr: 1353-36.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON JORGE DA SILVA, Cpf: 

01459502124, Rg: 2021704-8, Filiação: Brasilino Jorge da Silva e 

Terezinha Brás da Silva, data de nascimento: 10/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Paranavaí-PR, convivente, garimpeiro, Telefone (66) 9925-5934. 

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: Edilson Jorge da Silva denunciado como incurso no 

artigo 306, §1º, inciso II, da Lei n. 9.503/97 por, supostamente, no dia 12 

de setembro de 2012, por volta das 09h, na Avenida Victor Fidélis Donini, 

dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool, conforme relatado em Boletim de Ocorrência fl. 11.

Despacho: Vistos, etc. 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. Destarte, por descrever fatos que, 

em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, 

recebo a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

Fundamento a presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, 

portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente 

prosseguimento da ação penal. Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal. Providencie-se a citação do acusado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a acusação. Em função da 

alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, deve ser consignado no 

mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

denunciado, que será citado por mandado, se possui advogado 

constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir advogado, 

devendo tudo ser consignado no mandado de citação. Após, com o 

mandado já juntado aos autos, a Sra. Escrivã deverá observar a certidão 

do meirinho e, não tendo o acusado advogado constituído e nem 

condições de constituir um, deverá tornar os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo, a fim de que possa acompanhar o acusado 

em todos os termos do processo, apresentar defesa preliminar, pedidos 

de liberdade e acompanhamento nas audiências, alegações finais e 

eventual recurso. Defiro o requerimento da cota ministerial. Cite-se. 

Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27090 Nr: 1641-91.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL Rhoden & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RL RHODEN & CIA LTDA, CNPJ: 

04872302000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/08/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT em face de RL RHODEN & CIA LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO I.S.S.Q.N, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2298/2003, 

2299/2003, 2300/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.967,09

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 1273-04.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. LISO ME, BRENO AURÉLIO LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B. A. LISO ME, CNPJ: 05638884000128, 

Inscrição Estadual: 132198347 e atualmente em local incerto e não sabido 

BRENO AURÉLIO LISO, Cpf: 28599796895, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de B. A. 

LISO ME e BRENO AURÉLIO LISO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 
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20147036/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 436.567,60

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27849 Nr: 99-04.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudi Remor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDI REMOR, Cpf: 88383180187, 

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: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Levantem-se 

eventuais constrições judiciais pendentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA 

CGJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Matupá (MT), 25 de janeiro de 2017. 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, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 25 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35923 Nr: 764-78.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA SAUER SANTIL

 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 35923

Processo nº 764-78.2011.811.0111

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

 Exequente(s): Angelica Sauer Santil

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 88-v.

Intime-se.

Matupá, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31184 Nr: 213-69.2009.811.0111

 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 DA SILVA ROCHA

 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 31184

Processo nº 213-69.2009.811.0111

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

 Requerente(s): Euclides da Silva Rocha

Requerido (s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 196-v.

Intime-se.

Matupá, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32476 Nr: 1492-90.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA MOREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32476

Processo nº 1492-90.2009.811.0111

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada: Vitoria Moreira Vieira

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a embargada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 12/2009), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 153), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34214 Nr: 1524-61.2010.811.0111

 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): OZÉAS SANTIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 34214

Processo nº 1524-61.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Civil Pública. Direito Ambiental

 Autor (es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus (s): Ozéas Santiago dos Santos

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 112v.

Contudo, diante da informação de cumprimento da diligência pendente, da 

Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem 

Urbanística, devolvo os autos à Secretaria para juntada do laudo/estudo 

ambiental.

Após, venham-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

 Intime-se.

Matupá, 26 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71741 Nr: 3519-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THARSON HENRIQUE CARVALHO MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

suspensão comdicional do processo para o dia 17/04/2018 às 14 horas e 

20 minutos, a ser realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 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:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 10/04/2018 às 14 horas e 30 a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 865-52.2010.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO KERBER

 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 33554.

Processo nº 865-52.2010.811.0111

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Flávio Kerber

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma o embargado que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 01/2010), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 113-116), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35675 Nr: 516-15.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes da Rosa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 516-15.2011.811.0111 (Código 35675)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Departamento Nacional de Produção Mineral

Executado: José Aparecido de Souza

Vistos em correição.

1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.60), NOMEIO como 

defensor dativo o causídico IVAINE MOLINA JÚNIOR para patrocinar os 

interesses da parte executada.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) 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 
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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): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

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, bem como o 

executado para comparecer ao escritório do causídico nomeado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51074 Nr: 967-06.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DA SILVA

 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 51074.

Processo nº 967-06.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: José Correia da Silva

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 29 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

 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

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) 

SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento das cartas precatórias 

expedidas com a finalidade da oitiva da vítima e testemunhas, pendentes 

de cumprimento. (2) DEFIRO o pedido ministerial, para tanto ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido 

de Ref. 105. (3) DESIGNO o dia 19 de fevereiro de 2018, às 12h15min, 

para continuação da instrução criminal, devendo ser intimadas as 

testemunhas de Defesa, Gilo Primo da Silva, Maria do Socorro Leão, 

Manuel Tomazio e Jair Ribas, bem como solicitada a escolta dos acusados. 

Saem os presentes intimados”. Nada mais, encerrou-se a presente às 

15h, que vai assinada por todos. Eu _____ (Priscielem da S. Rodrigues) 

Assessora de Gabinete, digitei e subscrevi.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 4230-56.2016.811.0030

 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: Neuzalina Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio José Pedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higara Huiane Carinhena 

Vandoni de Moura - OAB:10488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de usucapião.

À ref. 14, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, bem como 

determinado que a requerente comprovasse o esgotamento dos meios de 

localização da parte requerida.

 A autora, à ref. 19, juntou aos autos certidão do valor venal do imóvel, 

bem como pugnou pela consulta em sistemas para localização do 

requerido.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a autora foi intimada para demonstrar que esgotou os 

meios de localização do requerido, bem como trazer aos autos certidão do 

valor venal do bem.

 Neste ponto, verifico que a determinação não foi cumprida integralmente, 

uma vez que a parte autora cingiu-se em afirmar que buscou localizar o 

endereço do requerido, contudo sem sucesso.

 Em que pese as alegações da parte autora, não há no processo 

declaração cartorária indicando tal informação ou outro documento neste 

sentido.

 Assim, considerando que a autora não cumpriu a determinação de ref. 14, 

a medida a ser imposta é o indeferimento da inicial.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedida a gratuidade da justiça 

a requerente.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 2974-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ederson Fischer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Nardini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Ferreira Alves - 

OAB:24059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se embargos à execução.

É o relatório. Decido.

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”.
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Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise o embargante não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Certifique-se a tempestividade dos Embargos à Execução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60062 Nr: 3819-13.2016.811.0030

 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: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério César Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 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): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 2610-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Santos Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se ação para liquidação provisória por artigo.

É o relatório. Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício, ademais, o 

requerente é funcionário público.

Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 32-05.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evarista Joaquina do Bonfim Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060/50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65902 Nr: 2278-08.2017.811.0030

 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: Victor Adão Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, requerendo o que entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68401 Nr: 173-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armelindo Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de ARMELINDO 

MENON, ambos já qualificados nos autos. Recebo a inicial. I – DO TÍTULO 

EXTRAJUDICIALO título extrajudicial funda-se em contrato particular, o qual 

está inserido no rol do art. 784,III, do CPC.Cite-se e intime-se o devedor 

para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob 

pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação 

integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, 

observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 

845, §1º, do NCPC.Conste-se nos mandados a prerrogativa de oferecerem 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do NCPC.Não encontrando o executado, o oficial de 

justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. II - DO PARCELAMENTONo prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

o(s) executado(s) poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.Caso o(s) executado(s) 

proponha(m) o parcelamento, intime(m)-se o exequente para 

manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos descritos no art. 
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916 do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias....ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54610 Nr: 480-46.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 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 manifestar acerca do teor da 

certidão de Ref: 21, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 924-45.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial de amparo à 

pessoa com deficiência.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

II- DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

 Acerca da 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 tal não fora acostado ao 

presente feito.

 Intime-se o requerente para emendar à inicial e trazer ao presente feito 

extrato do pedido administrativo de amparo social, bem como da decisão 

administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66185 Nr: 2413-20.2017.811.0030

 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: Neli Galice Spolidoro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:22997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Em análise das informações e documentos juntados aos autos, constato 

que a renda mensal da parte autora chega ao montante de 2.570,99 (dois 

mil quinhentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

 Ademais, não foi juntado o extrato completo de imposto de renda das 

pessoas físicas, não havendo provas em relação às rendas não 

tributáveis e patrimônio da autora.

Neste aspecto, utilizando como critério a faixa de isenção do imposto de 

renda, constato que a parte autora não é hipossuficiente, de modo 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

 Nos termos do art. 98, § 6º do CPC, faculto a parte autora o recolhimento 

das custas judiciais seja feito em até 05 (cinco) parcelas fixas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de 

cada mês, devendo estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 290 do CPC.

Intimem-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais necessárias ou o 

recolhimento integral dessas.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 14-81.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordania Barcelo da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação.

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por M2 Comércio e 

Distribuidora de Peças Ltda em face de Fábio Del Canale Vizentim, ambos 

qualificados nos autos.

 Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária.

A parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxa judiciária.

É o relatório. Decido.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos legais.

 Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, 

designe-se audiência conforme pauta do conciliador.

Caso a parte requerida 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 manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

a) A citação do requerido;

b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação.

A presente decisão vale como mandado de citação e intimação das 

partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito em substituição legal.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 03/2018-DF.

A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de Direito Diretora do Fórum da 

Comarca de Nortelândia, em Substituição Legal, no uso de suas 

atribuições legais, e, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 091/95 de 26 de 

junho de 1995, RESOLVE:Art.1º- SUSPENDER o expediente no Fórum da 

Comarca de Nortelândia, no dia 05 de fevereiro de 2018 (segunda-feira), 

em virtude da comemoração do aniversário do Município.Art. 2º - 

SUSPENDER os prazos processuais durante a data mencionada, ficando 

os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. P.R. 

Cumpra-se, remetendo-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Nortelândia, 01 de fevereiro de 2018. Marina 

Carlos FrançaJUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10173 Nr: 616-50.2010.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo extrajudicial de págs. 118/124, passando a integrar a presente 

sentença, que regerá a forma de pagamento da dívida alimentícia no qual 

Vanessa Letícia Chaves Ramos é credora de Vanecy Santos Ramos. Sem 

custas e despesas processuais ante benefício da Justiça Gratuita 

concedido à fl. 22. OFICIE-SE IMEDIATAMENTE AO JUÍZO DE TANGARÁ 

DA SERRA SOLICITANDO-SE O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE 

PRISÃO CIVIL N. 18/2017 (FLS. 114/116).Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

914 e 915 da CNGC/MT.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição.Intimem-se. 

Cumpra-se.Nortelândia/MT, 15 de janeiro de 2018Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42461 Nr: 44-16.2018.811.0031

 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: Laércio Katika

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILASA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), da data designada da 

audiência de conciliação 22/03/2018 ás 08:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 72-81.2018.811.0031

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar Xavier Meira, Sindicato do Comércio 

Varejista de Nortelândia (SINCOVAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e, em razão do princípio da causalidade, 

honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, considerando a breve atuação do 

advogado que sequer precisou apresentar contestação e os precedentes 

jurisprudenciais desta corte:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APRENSÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DA 

PARTE ADVERSA – SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO – OBRIGATORIEDADE 

PELO DESISTENTE – ART. 26, CPC/73 – ARBITRAMENTO EXCESSIVO – 

REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE.Havendo desistência, a parte que desistiu se sujeita ao pagamento 

de honorários (art. 26, caput, do CPC). Somente nas hipóteses de não ter 

havido citação ou de o pedido de desistência ser anterior a esta, não 

serão devidos honorários.Julgada extinta a demanda, o magistrado deve 

fixar os honorários de forma equitativa nos termos do § 4º, do artigo 20, 

do CPC/73, norteando-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo o 

quantum estipulado ser irrisório a ponto de se tornar aviltante aos 

profissionais que atuaram na causa, tampouco extremamente exacerbado, 

sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento.-(TJMT - Ap 

37466/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016)Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no prazo de 

05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os 

autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40994 Nr: 1094-14.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius pereira Müller, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Luis Felipe 

Lammel e Vinicius Pereira Muller, em face de Rural Distribuidora de 

Produtos Agricolas, pugnando pela quitação do débito referente a 

honorários advocatícios arbitrados no processo nº 158-86.2017.811.0031.

A inicial foi recebida às fls. 32, determinando a citação do Executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de prisão.

Os exequentes juntaram termo de acordo (fls. 37/44), pugnando pela 

suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado às fls. 37/44, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, datado em 20/05/2018, determinando-se a baixa do relatório 

estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao cumprimento da 

obrigação assumida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nortelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 193 Nr: 6-73.1996.811.0031

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeth Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

Advogado - OAB:6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de A Ribeiro 

- OAB:5308 A

 Vistos.

 1. Ciente do retorno dos autos a primeira instância.

 2. INTIME-SE as partes, na pessoa de seus procuradores, para no prazo 

de 10 (dez) dias, requerem o que entender de direito.

 3. Sobrevindo o prazo supra, com ou sem manifestação das partes, 

venham os autos conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32069 Nr: 191-81.2014.811.0031
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Martins Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 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 assim 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), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.Nortelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 1235-67.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Bruno Lemes de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:, 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado da 

imputação do crime de dano qualificado pelo emprego de violência ou 

grave ameaça, por insuficiência de provas (art. 386 VII do CPP) e 

CONDENAR o réu WELTON BRUNO LEMES DE ARAÚJO, como incursos na 

sanção do art. 147, caput, do CP, com as implicações da Lei 

11.340/2006.Portanto, passo a dosimetria da pena:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 1370-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, defiro a conversão da ação de reintegração de 

posse em ação de execução por quantia certa.Determino que a secretaria 

cumpra as seguintes providências:a)Cite-se o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no 

mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC.b)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.c)Havendo indicação 

de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para 

observância do Sr. Oficial de Justiça.d)Não havendo depositário judicial na 

Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos 

eventualmente penhorados o próprio exequente, que deverá firmar 

compromisso.e)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.f)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.g)Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “I” acima.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.Nortelândia-MT, 30 de janeiro de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 226-12.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emi Cristina da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. DIEGO A. 

VARGAS NUNES - OAB/MT- 10220, para que proceda com o 

reconhemento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 100,00 

(Cem) reais, para cumprimento do mandado expedido, por meio da Central 

de Pagamentos de Diligências (CPD.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31018 Nr: 135-82.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizáveis PCG- Brasil Multicarteira ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Brasil Rodrigues Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878/PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:28.933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Procurador do requerente, DR. GIULO ALVARENGA REALE - 

OAB/MT. 15.484/A, para que proceda com a complementação da diligência 

do oficial de Justiça, no valor de R$. 28,00 (Vinte e Oito Reais), para 

cumprimento do mandado expedido, por meio da Central de Pagamento de 

Diligências (CPD)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38400 Nr: 1208-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20055

 INTIMO o advogado do réu, DR. JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JÚNIOR- 

OAB/MT. 20.055, para manifestar do calculo de pena ás fls. 330, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41581 Nr: 1429-33.2017.811.0031

 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): Adão Lino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os documentos acostados junto a petição inicial, verifico a 

ausência de comprovação documental da cientificação prévia do devedor 

acerca da mora, vez que a notificação enviada para a parte requerida foi 

devolvida ao remetente, por endereço insuficiente, conforme fls. 29/32.

Desta forma, tendo em vista que “a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do 

STJ), intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

emende a inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da 

parte requerida.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.
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Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 30 de janeiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41581 Nr: 1429-33.2017.811.0031

 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): Adão Lino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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, 30 de janeiro de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, ambos 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da Prisão 

Preventiva de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA eis que presentes os 

requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, quais sejam a 

garantia da ordem pública, aplicação da lei e conveniência da instrução 

criminal, além de ser inviável a sua substituição pelas medidas cautelares 

do art. 319 do CPP.4. De outro giro, 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 12 (doze) de março de 2018 às 16h00min.5. 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 

o advogado constituído à fl. 111.Nortelândia/MT, 29 de janeiro de 

2018Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 94-42.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MARIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Em prelúdio, defiro a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 

212 do NCPC.

II - Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

 III - 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.

IV - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

V - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

VI - 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.

VII - 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.

VIII - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em 

favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado no item “I” acima.

IX - 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.

Nortelândia-MT, 30 de janeiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42577 Nr: 104-86.2018.811.0031

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IVAN DIAS DE FREITAS

 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, 30 de janeiro de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30118 Nr: 31-27.2012.811.0031
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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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte requerente, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 504, 

07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 93-62.2015.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulina Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230

 INTIMO o procurador do autor, DR. MARCUS VINICIUS ALBUQUERQUE 

PORTELA - Matricula: 2139191, para manifestar sobre o Calculo da Divida 

de Beneficio Previdenciário de fls. 25/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37024 Nr: 448-38.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 Vistos.

 Diante da juntada de petição pelo requerido na qual informa a realização 

de acordo e quitação do débito referente aos presentes autos, intime-se a 

parte autora pessoalmente a através do seu advogado para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 807-51.2017.811.0031

 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: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE C. CURITIBA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

SANTOS - OAB:21112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027

 Vistos.[...] JULGO O EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e, em virtude do princípio da 

causalidade, honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, deverá 

permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, os autores não puderem 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Nortelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 245-98.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO VALENSUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.Em que pese o delito imputado ao acusado possua pena mínima 

igual ou inferior a 01 (um) ano, verifico que ele não faz jus ao benefício da 

suspensão condicional do processo, porquanto responde aos processos 

de Códigos 45775 e 47542, em trâmite nesta Comarca. Assim, intime-se 

pessoalmente o defensor nomeado (fl. 39) para apresentar resposta à 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interessa a defesa do(s) réu(s), ofertar 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário, nos termos do artigo 396-A do CPP. Após, 

voltem-me os autos conclusos.Tendo em vista não interessar mais à 

persecução o armamento e eventuais munições, proceda a zelosa 

Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC 

e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.Em caso de 

proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) arma(s) de 

fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que cumpridos os 

requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na dicção do § 10, do 

art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da Resolução nº 134/11 do 

Conselho Nacional de Justiça.Havendo manifestação, venham-me os 

autos conclusos para análise.(...) .Intimem-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 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36239 Nr: 726-66.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSINO ROSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 Vistos.... nomeio como defensor dativo do(s) acusado(s), o nobre 

causídico, Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Silva - OAB/MT nº 22.577/O, 

cuja verba honorária será fixada ao final do processo.Intime-se 

pessoalmente o mencionado defensor, sobre o teor da nomeação, bem 

como para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa a 

defesa do(s) réu(s), ofertar documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP. Após, voltem-me os autos conclusos.De 

outro lado, tendo em vista a existência de laudo pericial da(s) arma(s) de 

fogo e munição(ões) apreendida(s) nestes autos, proceda a zelosa 

Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC 

e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.Em caso de 

proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no mesmo prazo de 05 (cinco) 

dias para as suas alegações finais, manifeste-se quanto à eventual 

interesse na restituição da(s) arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) 

apreendida(s), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º 

da Lei 10.826/03, na dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. 

o art. 1º da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.(...) 

(.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do 

presente despacho como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se for 
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necessário.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52740 Nr: 1386-50.2016.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, bem como o trânsito da sentença/acódão, proceda a 

zelosa Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da 

CNGC e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) 

arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada, não havendo atos pendentes de cumprimento, 

remetam-se os autos ao arquivo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56714 Nr: 1182-69.2017.811.0090

 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: MOMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH ALBERITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10302/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual se determinou o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57454 Nr: 1570-69.2017.811.0090

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual se determinou o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 1924-94.2017.811.0090

 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: APARECIDA ALVES DE AZEVEDO GARCIA, DILCE 

MARIA JASCHOVSKI DONIZETTI, ELIZANETE APARECIDA MARTINS DE 

OLIVEIRA, ELIANE RAQUEL TSCHOPE, MARIA APARECIDA SOARES DE 

CARVALHO, MARIA NAZIDIR FRANÇA DA SILVA, VERA BEATRIZ 

POCAHY KALSING, ROSELI CRISTINA AMARAL, OZÓRIA DELLATESTA, 

KESLEN NAIARA DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA TRINDADE, MARIA DOS 

ANJOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual se determinou o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37396 Nr: 72-11.2012.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 
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OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

De início, certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade 

dos recurso de apelação interpostos pela acusação e defesa (fls. 

110/122 e 128/129).

Em sendo tempestivos, desde já os RECEBO no duplo efeito (art. 597 do 

CPP).

Considerando-se o Ministério Público juntamente com a peça de 

interposição já ofereceu as razões recursais, bem como o fato de o 

defensor do réu ter optado por arrazoar diretamente na instância superior, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme o § 4º, do art. 600, do CPP.

Tendo em vista a existência de laudo pericial da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) nestes autos, proceda a zelosa Secretaria 

Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-se-o para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição 

da(s) arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, não interessando mais à 

persecução o armamento e eventuais munições, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada do armamento, certifique-se.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46344 Nr: 689-34.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR VANZAN FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 De início, conforme requisição do Ministério Público, HOMOLOGO a 

desistência da testemunha de acusação Reinaldo da Silva Pereira.

Cumpra-se a decisão de fls. 83 e verso.

Tendo em vista que o Ministério Público já apresentou alegações finais, 

intime-se a defesa para que, prazo de 05 (cinco) dias, ofereça a mesma 

peça processual, nos termos do § 3º, do art. 403, do CPP.

De outro lado, tendo em vista a existência de laudo pericial da(s) arma(s) 

de fogo e munição(ões) apreendida(s) nestes autos, proceda a zelosa 

Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC 

e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) 

arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, não interessando mais à 

persecução o armamento e eventuais munições, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 2092-96.2017.811.0090

 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: CLEVERSON PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

VINYCIUS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual se determinou o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

Considerando-se os documentos pendentes de juntada, remetam-se os 

autos à Secretaria da Vara Única.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67849 Nr: 979-75.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal Ltda - EPP, Inacio Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Medina, Antonio Wagner Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 
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nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora a se manifestar quanto a certidão do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 916-16.2016.811.0091

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Severiano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José da Silva, Sonia Maria Ayres 

Berlandi e Silva, João Borges Pereira, Walter Luz de Arantes, Romeu Baco 

Caracanha, Paulo Dias, José Francisco Soares, Gilberto Vieira Prates, 

Aziel Bezerra de Araújo, Marcos Bezerra de Araujo, Sergio Boske, 

Valdecir Marciano de Melo, Alfredo Alves de Lima, Wanderlei Arantes do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago da Cunha Bastos - 

OAB:279.784 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do notificante para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se sobre a certidão parcialmente cumprida do Oficial de 

Justiça, lançada no sistema apolo em 07/11/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40796 Nr: 535-81.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos para intimação para Requerida para manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 211-23.2013.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, Maria Luiza de Oliveira Bortolette, José Mario Martins Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a intimação dos requeridos para cumprimento de sentença 

à fl. 96, impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer 

o que de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 740-76.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebaldo Kemmerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para informar nos autos numero de conta 

bancaria para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60118 Nr: 1383-68.2011.811.0091

 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: Lucinilda Gonçalves Bertolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que apresente numero da conta bancaria e 

e agencia para deposito ou transferencia de valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38342 Nr: 64-02.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos á conclusão, tendo em vista que 

devidamente intimado advogado e parte não se manifestaram no prazo 

legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 84-61.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS JUNIOR GUOLLO, FRANCISCO AFONSO 

GUOLO, PRICILA DA SILVA GUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, 

uma vez que a parte autora manifestou desinteresse pela realização do 

ato.

2 - Defiro a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 212 do NCPC.

3 - CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

4 - 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.

5 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

6 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

7 - Não encontrados os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.
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8 - 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.

09 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “3” acima.

10 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53332 Nr: 845-34.2014.811.0107

 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: DALVA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial – 

ajuizada por DALVA DA SILVA OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Não obstante, nesta data foram confeccionados os alvarás de 

levantamento.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente pessoalmente quanto o 

recebimento dos valores levantados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 108-80.2004.811.0107

 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: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI, DANILO 

JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - 

OAB:28260/SP, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR J.C. NOVACZYK - 

OAB:5346-B, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACYK - OAB:MT - 5346-B, 

Rosangela Agner Rossetto - OAB:19394

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade 

de realizar a intimação do requerente para prestar depoimento pessoal, 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34368 Nr: 138-37.2012.811.0107

 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: ÁUREA PALACE HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, CLEDI KASBURG DA 

SILVA, RICARDO JOÃO GERMANO DE GEUS, AIRTON FRANCISCO 

ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, IVANIZE FREITAS MACHADO DE 

GEUS, Edigar Gomes Silva, Gilmar Antonio Girardi, MARCOS ANTONIO 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de 

realizar a citação do requerido, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50763 Nr: 130-26.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCADIA DA CUNHA BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Sumária de Aposentadoria Rural por Idade ou 

alternativamente por Invalidez, proposta por LEOCADIA DA CUNHA BETT 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos, objetivando, em síntese, a concessão de aposentadoria rural 

por idade ou invalidez, ao argumento de que sempre exerceu atividade 

rural em regime de economia familiar, fazendo jus assim ao benefício.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação.

 Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, 

que a parte requerente não preenche os requisitos mínimos necessários à 

concessão do benefício.

Feito saneado, determinou-se a produção de prova oral.

Realizada audiência de instrução, foram inquiridas a parte autora em 

depoimento pessoal, além das testemunhas arroladas pela parte 

requerente.

Acostou laudo pericial às fls. 73.

Vieram os autos à conclusão.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Sumária de Aposentadoria Rural por Idade ou por 

Invalidez, proposta por LEOCADIA DA CUNHA BETT em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Não 

havendo preliminares pendentes de análise, passo desde logo ao exame 

do mérito.

DA APOSENTADORIA POR IDADE

Com o efeito, o benefício pretendido na inicial – aposentadoria por idade de 

trabalhador rural – exige o preenchimento dos requisitos elencados no 

artigo 48, “caput” e § 1º, da Lei 8.213/91. Ademais, o § 2º do mesmo 

dispositivo legal estabelece que “para os efeitos do disposto no § 1º deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei”.

Pois bem. No caso dos autos, em livre convencimento motivado, observo 

que os requisitos à concessão do benefício não restaram totalmente 

preenchidos. Não obstante ter alcançado o limite etário mínimo na 

qualidade de segurada especial, visto que contava com 63 anos de idade 

à época do ajuizamento da ação, entendo que a autora não comprovou 

efetivo exercício de atividade rural pelo lapso temporal exigido por lei, 

tampouco o período de carência previsto na legislação. Isto porque a inicial 

não trouxe documentos suficientes que constituam início de prova material 

nesse sentido.

Os únicos documentos acostados pela autora a fim de comprovar o 

exercício de atividade rural foram: I – certidão de casamento, na qual 

consta que seu cônjuge era “agricultor”; II – contrato de arrendamento de 

imóvel rural para fins de exploração agrícola; e III – laudos médicos. Da 
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análise dos documentos apresentados, tenho que não houve 

comprovação do lapso temporal exigido pela lei.

Ademais, verifica-se das informações constantes no CNIS – Cadastro 

Nacional de Informações Sociais revelam que a parte requerente tinha 

sobre sua responsabilidade uma empresa em 09.05.05, bem como que seu 

cônjuge exerceu função pública para o Governo do Estado de Mato 

Grosso, no ano de 1997, o que vem a descaracterizar a condição de 

segurado especial, pois exerceu atividade remunerada em período 

superior ao permitido para a categoria de segurado especial (art. 11, § 9º, 

III, da Lei n. 8.213/1991).

 Ademais, nos termos do art. 6º, § 10, do Decreto n. 2.172/97, não é 

considerado segurado especial “o membro de grupo familiar que possui 

fonte de rendimento decorrente do exercício de atividade remunerada ou 

aposentadoria de qualquer regime”.

Outrossim, embora as testemunhas arroladas afirmem que conhecem a 

parte requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos, alegando que ela 

sempre trabalhou nas lides rurais, não se vê nesses depoimentos a 

segurança necessária à certeza jurídica do direito alegado na inicial. É 

consabido que para a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade, é imprescindível que a prova material seja harmônica com a prova 

testemunhal, o que, a meu sentir, neste caso, restou prejudicada. Deste 

modo, pelas provas dos autos, percebe-se que a parte autora não 

comprovou o efetivo exercício de atividade rural pelo lapso temporal 

exigido pela lei previdenciária, tampouco o período de carência previsto na 

legislação.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

É importante consignar que a Lei n.º 8.213/91, ao dispor acerca dos 

benefícios por incapacidade, nos artigos 42 a 47, determina que o 

benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao 

segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) 

contribuições mensais, que estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência.

 Neste aspecto, os artigos 42 e seguintes da referida lei, exigem o 

preenchimentos dos seguintes requisitos para obtenção do benefício: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Igualmente, a concessão do benefício do auxílio-doença exige o 

preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 59/60 da Lei 

8.213/91, desde que também comprovado o período de carência mínima de 

12 (doze) contribuições mensais.

In casu, em detida análise do feito e das provas carreadas aos autos, em 

livre convencimento motivado, entendo que a parte autora também não 

preencheu os requisitos necessários à obtenção do benefício do 

auxílio-doença, tampouco da aposentadoria por invalidez.

Isto porque a prova pericial produzida em Juízo revela que a autora é 

parcialmente incapaz, constituindo-se em incapacidade meramente parcial, 

conforme conclusão exarada pela perita às fls. 73.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO 

DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ACOLHIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA POR 

MEIO DE LAUDO PERICIAL. Provas dos autos demonstram que o autor não 

deixou de trabalhar até 15.06.2011. Se o segurado tem condições 

laborais, ainda que com certa dificuldade ou em função distinta da que 

exercia anteriormente, não faz jus ao gozo do auxílio-doença. 

Incapacidade do autor não era absoluta, bem como não lhe impossibilitava 

ao desempenho das atividades laborativas. Benefício não devido. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59, 60 E 62 DA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA 

REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. 

(TJ-BA - APL: 00010393120098050057 BA - Data de Julgamento: 

11/02/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Registro, ademais, que a qualidade de segurada especial e o respectivo 

período de carência não restaram comprovados nos autos, razão pela 

qual a improcedência da demanda é medida que se impõe, tendo em vista 

que restam ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 42 e 59/60 da Lei 

Federal n.º 8.212/91.

Assim, forte em tais argumentos, não há como acolher o pedido inicial.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51054 Nr: 412-64.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE TEREZINHA RIBEIRO, Olavo Demari 

Webber, CLEDI KASBURG DA SILVA, AGROMAVE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E 

SILVA - OAB:19309/B, Emerson Chaves de Oliveira - OAB:12.291 

MT, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5726-B, FERNANDA PAULA 

BELLATO - OAB:14065/MT, Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172-B MT, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B/MT, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, 

MARIA CECÍLIA DA RUÍ - OAB:OAB/MT 16.128, NEWTON ACUNHA 

ROCHA - OAB:5489-B, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - 

OAB:OAB/MT 14.802

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTEM AS SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34083 Nr: 518-94.2011.811.0107

 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: ANA FRANCISCO BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - OAB:8317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial – 

ajuizada por ANA FRANCISCO BASSAN em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Não obstante, procedeu-se a entrega dos alvarás de levantamento 

(155/156). Após, intimada para se manifestar acerca do levantamento, a 

parte exequente, quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 650-15.2015.811.0107

 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
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 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

1- Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença.

2- Determino ainda, a alteração dos polos da ação, para fazer constar 

como exequente DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, e 

como executado TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas e despesas processuais, bem como para que cumpra a obrigação 

de fazer consubstanciada no título executivo.

4- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

5- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58302 Nr: 457-63.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, JULIO CESAR 

DE SOUSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino a busca de endereço dos executados JULIO CESAR DE SOUSA 

PEREIRA e RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA nos sistemas de convênio do 

e. TJMT.

Considerando que para a realização da consulta ao sistema da Justiça 

Eleitoral, por meio do sistema SIEL, é necessário informar o nome da mãe e 

a data de nascimento ou número do título de eleitor, caso necessário, 

intime-se a parte autora para, querendo, informar os referidos dados, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pelo 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

para defender os interesses do requerido, Dr. Ziláudio Luiz Pereira, 

OAB/MT 4.427, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as 

comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sobre os rumos da execução.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como carta de 

intimação, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59383 Nr: 969-46.2016.811.0107

 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): JAQUELINE DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na ref. 49, a partir da data de 

seu requerimento.

Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 185-35.2017.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Agronegócios Ltda, ELDER REIMANN, 

LUIZ BASSO, Edson Basso, ADELIA LICHINSKI BASSO, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. Concedo o prazo de 30 dias requerido pelo requerente para a 

indicação dos endereços da parte requerida. Defiro o prazo de 05 dias 

para a juntada de substabelecimento pela parte requerente. Decorrido o 

prazo sem manifestação da autora, intime-se para prosseguimento sob 

pena de extinção. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Giovano José Bom Despacho Farias, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 3-15.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ANTONIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 26 de abril de 2018, às 13h30min, ocasião em que 

deverão comparecer somente as partes e seus procuradores.

CITE-SE a parte requerida sobre os termos da inicial, bem como INTIME-A 

para que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de 

Processo Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, fazendo-o por 

intermédio de advogado.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Consigne no mandado as advertências do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado/carta 

precatória/carta de intimação, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66265 Nr: 50-86.2018.811.0107

 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: BV. FINANCEIRA S\A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ALICE FIGUEIREDO LIMA DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 660 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que em análise aos autos e de acordo com o certificado à 

ref. 2, não há guia, tampouco, comprovante de pagamento das custas e 

taxas iniciais, intime-se a parte autora para que providencie o recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66356 Nr: 92-38.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57210 Nr: 99-98.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIUTON CEZAR VOIEVODA, LUIZ HENRIQUE 

OCZKOVSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o postulado pelo exequente à ref. 16.

Proceda à tentativa de citação, observando o endereço trazido na inicial, 

devendo constar no mandado de citação que, sendo constatado a 

ocultação do executado pelo Sr. Oficial de Justiça, este deverá, proceder 

a citação por hora certa com fulcro nos artigos 252 e 253, do NCPC.

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 1442-32.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICEU MIGUEL VINCENZI, ERMINIO SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente, por intermédio de seu patrono via DJE, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do certificado pelo Sr 

Oficial de Justiça (ref. 17), sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62477 Nr: 650-44.2017.811.0107

 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: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o peticionado na ref. 50, postulando pela designação de audiência 

para data posterior, DESIGNO audiência de conciliação, para o dia 29 de 

março de 2018, às 15h30min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo, 

permanecendo inalteradas as determinações constantes na ref. 43.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado/ofício, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66078 Nr: 2941-58.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DUARTE BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: breno mendes taques - 

OAB:15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, no 

estágio em que se encontra.

Intime-se a parte autora, por intermédio de suas patronas, via DJE, para 

manifestar-se quanto ao recebimento dos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51760 Nr: 1057-89.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CESAR MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DREYER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Dreyer - OAB:9520/O

 INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES, ACERCA DA SENTENÇA DE FL. 

65/66, QUE SEGUE: "Vistos... Ante ao exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com exame do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de 

Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, entretanto, uma 

vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, 

consoante dita o artigo 98, § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Havendo recurso, proceda a intimação da parte 

adversa para apresentar contrarrazões, após remeta o feito ao e. Tribunal 

para recebimento, processamento e julgamento. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providencias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51007 Nr: 367-60.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER WELKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 208-20.2013.811.0107

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BERNARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Iná Gramkow - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51760 Nr: 1057-89.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CESAR MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DREYER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Dreyer - OAB:9520/O

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com exame do mérito.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 

85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Havendo recurso, 

proceda a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, 

após remeta o feito ao e. Tribunal para recebimento, processamento e 

julgamento.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33666 Nr: 147-33.2011.811.0107

 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: CLEONICE DE MACEDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54365 Nr: 139-17.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em que pese o pedido de ref. 32, tenho por INDEFERIR, eis que, de acordo 

com o anexo de ref. 24, já houve a inserção de constrição no veículo 

cadastrado em nome da executada.

No mais, intime-se a parte exequente por intermédio de seu patrono, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique a atual localização do 

bem constrito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76627 Nr: 33-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSO, IdSS, WJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Averiguação de Paternidade promovida por Eurípedes Pereira 

da Silva, em face de Thayani Silva Oliveira, menor, representada por sua 

mãe, Iriana de Souza Silva e Welligton Jose de Oliveira.

A inicial foi recebida às fls. 21.

Verifica-se dos autos que da criança e dos demais representantes do 

polo passivo residem na Comarca de Nova Xavantina/MT.

Às fls. 24/24-verso, sobreveio parecer ministerial, requerendo que seja 

declarada a incompetência deste juízo para o deslinde da causa.

 Nessa perspectiva, o artigo 50, do Código de Processo Civil estabelece 

que “A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio 

de seu representante ou assistente.”.

No mesmo sentido, o enunciado 383 de súmula do Superior Tribunal de 

Justiça: "A competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda".

 Logo, verifica-se a patente incompetência deste juízo para apreciar o 

feito.

Sendo assim, com fulcro no art. 147, I, da ECA, DETERMINO a remessa 

dos autos à Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens e 

cautelas de estilo. E, consequentemente REVOGO a decisão de fls. 21/21- 

verso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67215 Nr: 843-14.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maria das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 175-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls.170/174, EXPEÇAM-SE o respectivo 

Precatório e RPV, 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
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 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72371 Nr: 409-78.2014.811.0106

 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: Joaquim Rodrigues Calvão Neto

 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: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 III. I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade ao Sr. JOAQUIM RODRIGUES CALVÃO 

NETO, na base de um salário mínimo mensal para autor, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data da 

citação do requerido, ou seja, 02.04.2015, o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, 

por conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 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).III. V. ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.III. 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.III. VII. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.III. 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) o nome do 

segurado: JOAQUIM RODRIGUES CALVÃO NETO; b) o benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) a renda mensal atual: um 

salário mínimo; d) a data de início do benefício

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 178-27.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Ferreira Coelho

 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 pedido de habilitação de herdeiros formulado por MESSIAS 

FRANCISCO CAMILO COELHO.

O requerente alega em síntese que fora concedido a Sra. Vanilda Ferreira 

Coelho o benefício previdenciário de aposentadoria por idade como 

trabalhadora rural, porém, antes de receber o benefício, o Sra. Vanilda 

veio a óbito.

 Requerer ao final a habilitação, informando que é o único e legítimo 

sucessor do benefício em questão.

Ocorre, que na certidão de óbito consta que o Sra. Vanilda deixou 5 

(cinco) filhos: Admar Ferreira da Silva, Adelma Ferreira da Silva, Divino 

Eterno Coelho Camilo, Junio Ferreira Coelho e Jaine Camilo Coelho.

DECIDO.

De acordo com o art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

 I. Diante do Exposto, Considerando que a Sra. Vanilda aparentemente 

possuí herdeiros comprovados nos autos (certidão de óbito de fls. 105), o 

INDEFERIMENTO da habilitação do requerente é medida que se impõe.

II. INTIME-SE a parte autora para esclarecer os fatos quanto a habilitação 

dos demais sucessores, podendo apresentar termo de autorização ou 

renúncia em seu favor, relativamente aos sucessores maiores.

III. Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68610 Nr: 572-34.2009.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elifas Paulista de Souza Dias

 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:

 A autora informou que “não foi devidamente intimada para comparecer a 

perícia designada”, porém consta nos autos que a mesmo foi intimada, 

conforme certidões de fls. 122 e 125.

Entretanto, por se tratar de prova essencial ao julgamento do feito DEFIRO 

o pedido de novo agendamento de perícia, advertindo a autora de que em 

caso de nova ausência injustificada será considerada preclusa a 

oportunidade para produção da prova em questão.

INTIME-SE o perito para que informe nova data para a realização da perícia 

e, em seguida INTIME-SE pessoalmente a autora para que compareça.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 628-67.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dias da Silva Santos

 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:

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), decorrido esse prazo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68942 Nr: 118-20.2010.811.0106

 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: Maria Pereira Lima

 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:

 Cuida-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Morte, ajuizada 

por MARIA PEREIRA LIMA, em desfavor do INSS.

Às fls.117/119 e 121, 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.

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.: 69973 Nr: 480-85.2011.811.0106
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 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: Jerson Pereira Lima, Alzira Oséias de Santana Pereira 

Lima

 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:

 Tendo em vista a informação de que o beneficio previdenciário se 

encontrava ativo (fls. 134/137) e considerando que os extratos 

apresentados às fls. 144/146 são ilegíveis, o que impossibilita averiguar se 

os requerentes estão recebendo o beneficio em decorrência desta 

demanda ou porque já foi deferido pelo INSS, INTIME-SE a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, para informar se o 

beneficio se encontra ativo, comprovando-o, uma vez que até o momento 

o indeferimento administrativo não foi juntado aos autos.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72672 Nr: 562-14.2014.811.0106

 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: RGdM, Marco Antonio de Moura

 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:

 Tendo em vista a manifestação de fls. 82 e considerando que até o 

momento o requerente não foi examinado, NOMEIO como médico perito o 

Dr. SÓSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA.

INTIME-SE o perito para que informe nova data para a realização da perícia 

e, em seguida INTIME-SE pessoalmente a autora para que compareça.

ARBITRO para pagamento dos honorários periciais do perito o valor de R$ 

372,80 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), (Resolução 

307, de 07 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal), a ser 

pago por intermédio de encaminhamento de Ofício a SECAD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 602-88.2017.811.0106

 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: Natalina Dias dos Santos

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 12h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 759-61.2017.811.0106

 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: Maria Nilva Nunes da Silva

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 13h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 12h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77896 Nr: 876-52.2017.811.0106

 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: Valdemira Peres Cardoso

 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 readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 14h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78035 Nr: 955-31.2017.811.0106

 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: Evando José Vaz

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78166 Nr: 1025-48.2017.811.0106

 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: Vitor José de Jesus Avila

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 3 de ABRIL de 2018, às 14h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68201 Nr: 159-21.2009.811.0106

 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
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 PARTE AUTORA: Ivone Gondino Andrade

 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:

 Verifica-se que os valores referentes às requisições já foram 

depositados (fls. 132) e que o exequente solicitou a expedição dos 

alvarás (fls. 136), portanto, INTIME-O para que informe conta bancária a 

fim de ser efetuar o pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

 Após, INTIME-SE a parte exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68405 Nr: 377-49.2009.811.0106

 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: Geraldo Rezende da Silva

 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:

 Verifica-se que os valores referentes às requisições já foram 

depositados (fls. 132) e que o exequente solicitou a expedição dos 

alvarás (fls. 136), portanto, INTIME-O para que informe conta bancária a 

fim de ser efetuar o pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

 Após, INTIME-SE a parte exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69103 Nr: 279-30.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudemira Geraldo de Jesus

 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:

 Considerando que os cálculos já foram homologados anteriormente (fls. 

103), INDEFIRO o pedido de fls. 112/114. Portanto, EXPEÇAM-SE o 

respectivo Precatório e RPV, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

 Após, INTIME-SE a parte exequente, por qualquer meio de comunicação, 

quanto à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69796 Nr: 302-39.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Castro da Silva

 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: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Verifica-se que a RPV expedida às fls. 134, se encontra direcionada ao 

TRF, portanto, DEFIRO o pedido, EXPEÇA-SE nova Requisição de Pequeno 

Valor (fls. 159), uma vez que a RPV deve ser direcionada ao INSS.

 INTIME-SE o exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 145-61.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Rosa de Jesus Nogueira

 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. Considerando a certidão de fls. 80, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75817 Nr: 534-75.2016.811.0106

 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 Ferreira dos Santos Silva

 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:

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias.

II. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se.

 III. CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 005/2018-DF

O DR. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO que a servidora efetiva Marcia Marçal de Mendonça 

Monteiro, matrícula 24.398, Técnica Judiciária, designada Gestor Judiciária 

Substituta-PDA-FC, desta Comarca, estará afastada no período de 

30/01/2018 a 16/02/2018, em razão da concessão de 11 (onze) dias de 

compensatórias, com débito no saldo de direito adquirido, para tratar de 

questões pessoais;

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora efetiva Sra. GUIOMAR ROCHA GUIMARÃES, 

brasileira, Técnico Judiciário-PTJ, matrícula 10.733, para responder pela 

Secretaria da Vara Única e Juizados, na função de Gestor Judicial 

Subsittuto-PDA-FC em Substituição legal da servidora Marcia Marçal de 

Mendonça Monteiro, no período de 01/02/2018 a 16/02/2018.

Esta portaria entra em vigor na data de 01/02/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta, 01 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 68594 Nr: 246-63.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE MINEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40196 Nr: 50-69.2011.811.0095

 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: Ananias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. [...] Desta feita, deve ser reconhecido o direito de habilitação de 

todos os herdeiros do falecido nos autos, posto que o crédito não pago ao 

segurado em vida transmite-se aos herdeiros por força da sucessão, já 

que a relação jurídica foi submetida ao Poder Judiciário, sem prejuízo da 

habilitação dos herdeiros dependentes do segurado falecido na esfera 

administrativa. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de habilitação dos 

herdeiros, arrolados às fls. 160/161, na forma da lei civil. Expeça-se 

Alvará para levantamento dos valores, em conta do patrono dos 

requerentes, informado à fl. 161. Após, façam-me os autos conclusos. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48988 Nr: 240-18.2015.811.0022

 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: Deuseil Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifico a ausência de prévio requerimento 

administrativo para a concessão do pleito postulado pela parte autora em 

face do Instituto requerido.

Diante do acordão profer ido pelo TRF 1ª R.;  AC 

0040597-97.2011.4.01.3900; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão, em consonância com o acordão proferido no 

julgamento do recurso extraordinário 631.240mg com repercussão geral 

reconhecida, (art. 543¬b do cpc), Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, 

plenário, julgado em 03/09/2014, dje 10/11/2014 do Supremo Tribunal 

Federal em que: “ firmou entendimento no sentido de que a exigência de 

prévio requerimento administrativo para o manejo de ação judicial, na qual 

se busca concessão de benefício previdenciário não fere a garantia do 

livre acesso ao poder judiciário, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido administrativo anterior 

ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou ameaça ao direito 

postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da suprema corte que a 

exigência do prévio requerimento administrativo não se confunde com o 

exaurimento da instância administrativa. 2. Considerando a existência das 

oscilações que permearam, por longo período, o entendimento 

jurisprudencial a respeito do tema, estabeleceu¬-se uma fórmula de 

transição para se aplicar às ações ajuizadas até a data da conclusão do 

julgamento do re 631.240 (03/09/2014), com as possíveis providências a 

serem observadas pelo juízo, a depender da fase em que se encontrar o 

processo em âmbito judicial: a) ações provenientes de juizado itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do 

feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de 

mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à 

pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens 

“a e b” ficarão sobrestadas, para fins de adequação à sistemática definida 

no dispositivo do voto emanado da corte suprema. 3. Assim, considerando 

que no curso da presente ação a autarquia previdenciária se insurge 

apenas em relação à ausência de interesse de agir, porquanto não 

efetivado o prévio requerimento administrativo, situação que se amolda à 

hipótese do item “c” acima transcrito, e tomando-¬se por referência a 

decisão da corte constitucional, bem como as regras de transição 

definidas para os processos ajuizados até o julgamento do sobredito re, 

impõe¬-se, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, 

oportunizar¬-se à parte autora a postulação administrativa junto à 

autarquia previdenciária. 4. Apelação parcialmente provida, para anular a 

sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de 

intimação da parte autora, para que esta proceda ao requerimento 

administrativo junto ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito. Protocolado o pedido administrativo, caberá ao INSS 

manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias, quando então a instrução 

judicial deverá retomar seu curso regular, inclusive com abertura de prazo 

para contestação de mérito, (TRF 1ª R.; AC 0040597¬97.2011.4.01.3900; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJF1 

22/06/2016).”

Desta feita, em consonância com o preclaro entendimento jurisprudencial 

supra, determino a intimação da parte autora para que no prazo de 30 

(trinta) dias ingresse com o requerimento administrativo, instruindo com 

todo o acervo documental, testemunhal e pericial acostado aos autos.

Após, intime-se o INSS para dar uma resposta ao requerimento no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de prosseguimento do processo, 

em qualquer hipótese, sem conclusão do processo administrativo no 

referido prazo, indeferimento do pedido no âmbito administrativo ou 

ausência de resposta no prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1791-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mardio de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 
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OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos para 

reconhecer a omissão existente na sentença de ref.116 e, 

consequentemente, retifica-la nos seguintes termos:Onde se lê:i) 

determinar que a execução se relacione ao período compreendido entre 

5.7.2013 a 7.5.2015;Passe a constar:i) determinar que a execução se 

relacione ao período compreendido entre 05.07.2013 a 18.08.2014 a título 

de auxílio doença, e ainda ao pagamento da diferença do valor pago e do 

valor devido entre o período de 08.05.2015 à 24.02.2016.P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121668 Nr: 1448-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, 

Trator Vechia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:197.105/SP, Marcel Trigo Watanabe - OAB:173.333 / SP, 

MARCOS PAULO MACHADO LEME - OAB:267225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT

 CÓDIGO:121668

DESPACHO

VISTOS,

 Considerando a certidão de ref. 38, intime-se o autor para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para que possa ser feita 

a citação da parte requerida Trator Vechia Ltda.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 67-73.2015.811.0028

 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: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, VILSON 

ALMIRO TEIXEIRA, Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, 

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT, DANIEL DOS REIS FREITAS - OAB:261890, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Considerando que o SCANIA BANCO S/A (terceiro interessado) não é 

parte neste processo, tendo em vista que já foi protocolada a oposição, 

indefiro o pedido, uma vez que o requerente não é parte nestes autos, 

devendo seus pedidos serem formulados na oposição, sob pena de gerar 

um tumulto processual.

 Cumpra-se a decisão de ref. 135.

 Após, conclusos

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 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

 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

 INTIMAR o advogado do advogado do réu dos termos da sentença de ref. 

128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147044 Nr: 7542-12.2017.811.0028

 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: Maria Jose 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147058 Nr: 7553-41.2017.811.0028

 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 Benedita 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139616 Nr: 3839-73.2017.811.0028

 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: Felix Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 04, bem como para 

comparecimento em audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 358-44.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVdPS, LVdPS, AGdPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 Intimar advogado para no prazo manifestar nos autos conforme decisão 

juntada na ref.40

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52149 Nr: 2995-07.2009.811.0028

 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: Jaime da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 52149

SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo requerido, o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Sustenta o embargante a existência de omissão na sentença atacada no 
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que tange à condenação da Autarquia em custas processuais.

Requereu que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença foi omissa quanto à condenação da autarquia ré, ora 

embargante, ao pagamento de custas.

Analisando a sentença recorrida verifico que os embargos merecem 

acolhimento.

Isto porque, a Lei estadual 7.603/2001 isenta a União do pagamento de 

custas processuais, conforme se extrai do art. 3º da citada lei:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de 

emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda;

A respeito do tema o Tribunal Regional Federal se pronunciou no mesmo 

sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE 

CUSTAS DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS 

GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui 

também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, 

conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. 

Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido. (AG 

741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000. TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – 2º TURMA. Relator: Des. Federal 

Francisco de Assis Betti. Data de Julgamento: 07/08/2013. Data da 

Publicação: 23/08/2013).

A isenção das custas processuais é prevista por lei estadual específica.

 Verifica-se que o estado de Mato Grosso dispõe de lei com tal previsão 

sendo a mesma reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Portanto, assiste razão o embargante em alegar a inexigibilidade das 

custas e emolumentos processuais da presente ação, uma vez que a 

União é isenta do pagamento, nos termos da lei estadual 7.603/01.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

omissão da sentença proferida e em consequência, DECLARO a isenção 

do pagamento das custas processuais a autarquia ré, Instituto Nacional do 

Seguro Social.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92249 Nr: 2151-18.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdPP, LVdPS, LVdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 DESPACHO

Defiro o pedido formulado a ref. 52. Vistas ao procurador nos autos 

85245, devendo ser transladado o presente despacho para o referido 

processo. Após, defiro o prazo de 10 dias para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108839 Nr: 1303-60.2015.811.0028

 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: LMF, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 VISTOS

Inclua-se na pauta do Projeto Ribeirinho Cidadão do dia 19.02.2017.

Intimem-se as partes para comparecimento no Mutirão de conciliação a se 

realizar no dia 19 de fevereiro de 2017, no Fórum desta Comarca as 

14h00min, portando os documentos pessoais.

Ciência ao MP e a Defensoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108839 Nr: 1303-60.2015.811.0028

 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: LMF, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Intimar do despacho de ref.60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144600 Nr: 6020-47.2017.811.0028

 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: JASA, DMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil, art.24, §único da Lei do 

Divórcio, decretar o divórcio de Jose Antônio da Silva Arruda e Dircinha 

Maria dos Santos Arruda, e ao mesmo tempo HOMOLOGAR o acordo 

pactuado no que tange às condições que o regerão.Expeça-se termo de 

guarda definitiva conforme acordado, bem com, o competente mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Cível desta Comarca.Nos termos do art. 

17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge virago o direito de voltar 

a usar o nome de solteiro, qual seja Dircinha Maria dos Santos.Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ONORIA PROENCA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010035-54.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA ONORIA 
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PROENCA PEREIRA LEITE REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÂO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR ATO ILICITO, proposta por GONÇALINA ONORIA PROENÇA 

PEREIRA LEITE em face de MAGAZINE VITORIA. As partes compuseram 

acordo extrajudicial datado de 23/06/2016, conforme instrumento acostado 

aos autos (id 8507939), no qual a parte requerida se comprometeu ao 

pagamento no valor de R$ 1.800,00 parcelado em três parcelas de R$ 

600,00 atreves de deposito bancário da advogada. Decorrido os prazos 

determinados no acordo, não houve manifestação das partes nos autos. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 

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: 8017235-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA 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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 08. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-09.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY BENTO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010965-09.2015.8.11.0028 REQUERENTE: RONEY BENTO ALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RONEY BENTO DOS 

SANTOS em desfavor de ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE 

DE ENERGIA S.A. Designada audiência de conciliação para o dia 

24/10/2016, constatou-se ausência da requerente, mesmo intimada 

através de seu advogada. A parte requerida pediu a extinção do feito. Id 

8506116 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: 8019212-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019212-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAQUIM LOURENCO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - 

EPP Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA FILHO em 

desfavor de AMÉRICA JEANS (COMERCIO DE CONFECÇOES ZEFERINO 

LTDA – EPP). Designada audiência de conciliação para o dia 25/09/2017, 

constatou-se ausência da parte requerente, presente a advogada que 

requereu a desistência do processo nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE. (Id 10062574). 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. 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: 8019287-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DA SILVA NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELLY GONCALINA LEITE OAB - MT0014433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019287-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AURENICE DA SILVA NERIS 

REQUERIDO: CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de 

obrigação de Dar c/c Danos Morais e Concessão Liminar de Tutela 

Provisória de Urgência (Cautelar) proposta por AURENICE DA SILVA 

NERIS em face de CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação no Id 8606939. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTENCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM. Juíza 
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Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 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: 8018496-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA CRUZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018496-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PATRICIA MARIA DA CRUZ 

FRANCA REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 8600155. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 8600155, restou configurada a contumácia, com espeque no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, 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: 8018496-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA CRUZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018496-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PATRICIA MARIA DA CRUZ 

FRANCA REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 8600155. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 8600155, restou configurada a contumácia, com espeque no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, 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: 8016781-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à ID 10231555. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013831-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZA DE ARRUDA (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:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013831-92.2016.811.0028 Polo Ativo: MARCIA ELIZA ARRUDA Polo 

Passivo: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCIA ELIZA ARRUDA em face de ENERGIA S/A. 

A parte requerente, representada por seu advogado requer a extinção do 

feito, devido a UC já ter sido indenizada em outro processo, (mov. 12). Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PROJUDI. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 
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Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013831-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZA DE ARRUDA (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:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Após, Arquive-se com as baixas e anotaçõe de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-35.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010207-35.2012.8.11.0028 REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 

(Num. 8452565 págs. 1/4). 2. Afirma que há omissão na sentença lançada 

no movimento Num. 8452562 págs. 1/4, haja vista que não constou na 

decisão a definitiva declaração de inexistência do débito, confirmação da 

fixação da multa por descumprimento da inicial e concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. 3. Requer sejam acolhidos os presentes 

embargos de declaração para que seja reformada a decisão no que 

concerne aos pontos acima esclarecidos. 4. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma simples olhadela 

para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, contudo, diferente 

do que pretende a parte embargante. 7. Ressalto que o embargante 

pleiteou a declaração de inexistência do débito, pedindo de forma liminar 

qualquer exclusão e/ou apontamento referente aos débitos objeto da lide. 

8. Ressalto ainda que, ao ser deferida a liminar Num. 8452416 – pág. 02, 

este juizado deixou de se manifestar quanto a exclusão dos débitos junto 

ao CCF – Cadastro de emitente de Cheques sem Fundo, situação que fora 

levantada pelo autor ao longo da lide. 9. Não obstante o que fora acima 

relatado, saliento que o SERASA, cumpriu a referida liminar no prazo 

assinalado (cinco dias) evento de Num. 8452517, pois recebeu a decisão 

para cumprimento em 20/09/12 conforme evento de Num. 8452452, 

decisão está somente quanto a exclusão de possível débito em nome do 

autor/embargante. 10. Embora tenha acontecido o ocorrido, não há 

omissão deste juízo quanto a multa imposta por descumprimento, vez que, 

conforme já mencionado a liminar fora cumprida dentro de sua limitação. 

11. Assim, entendo que não há como impor multa a embargada por ordem 

que não fora expedida. 12. Outrossim, também não há a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois a Lei n. 9.099/95 em 

seu art. 54, permite a tramitação processual sem a necessidade do 

pagamento de custas. 13. Entretanto, dado o momento processual, 

concedo os benefícios da justiça gratuita. 14. Com efeito, em outra banda, 

por ser matéria de recurso sui generis, o Embargos de Declaração tem o 

seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 15. No caso em 

tela, é evidente a omissão ocorrida quando da prolação da decisão liminar 

perdurando até a sentença, pois não houve determinação para que se 

excluísse os apontamentos realizados no CCF. 16. Cumpre esclarecer 

que, ocorrendo omissão/obscuridade, o juiz poderá sanar o equívoco por 

meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 17. Contudo, apesar dos embargos opostos, 

não há omissão em sentença a ser sanada, mas sim, a devida expedição 

de oficio a órgão competente para que se promova a baixa/exclusão do 

nome do embargante nos registros de CCF. 18. Ante ao exposto e diante 

da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os Embargos de Declaração em 

apreço, pois vislumbro hipótese de omissão e/ou obscuridade. Sendo 

assim, concedo os benefícios da justiça gratuita ao embargante, 

DECLARO a inexistência de débito e ORDENO a expedição de oficio aos 

órgãos de registro de CCF para que promovam a baixa dos apontamentos 

em nome do embargante no prazo de 05 (cinco) dias, a cantar da 

notificação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento da ordem. 19. Sem Custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 20. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-61.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO MARIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA NEGREIRO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte autora 

manifeste acerca do certificado pelo Oficial de Justiça, conforme juntada 

no evento n. 55.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014640-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE CARVALHO (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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-61.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO MARIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA NEGREIRO (EXECUTADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o exequente para apresentar o valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora online. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012401-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE MOURA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0012401-08.2016.811.0028 Polo Ativo: HELTON PEREIRA DE MOURA Polo 
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Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. I 

? Fundamentação Em consulta no Sistema PROJUDI constatou-se a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de 

pedir, com a ação proposta de n. 8012398-14.2016.811.0028 distribuída 

em 11/03/2016 às 22h16min, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da LITISPENDÊNCIA. Certo é que, a teor do que dispõe o art. 

337, VI, §§ 2º e 3º do NCPC, uma ação é idêntica à outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como 

que se configura a litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, do NCPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do NCPC), que o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir 

(próxima e remota) e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer 

a litispendência. II ? Dispositivo ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da litispendência e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 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 M.Mª. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010957-32.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA LUZ (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:

TELEMAT CELULAR 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: 

8010957-32.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ADRIANA DA COSTA LUZ 

REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada/reclamada 

informou junto a este juízo o pagamento da sentença, bem como o 

cumprimento da obrigação de fazer, conforme petição de Num. 9456912, 

havendo aquiescência da parte reclamante/exequente na petição de Num. 

9811872. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 9811872, com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por 

satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência dos valores já depositados, caso haja necessidade. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO 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: 8012425-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENANCIO PEREIRA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0012425-36.2016.811.0028 Polo Ativo: JOSÉ VENANCIO RUAPEREIRA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. I ? Fundamentação Em consulta no Sistema PROJUDI 

constatou-se que tramitou neste Juizado Especial, ação idêntica nos autos 

distribuído, processo n. 8012020-58.2016.811.0028, em 09/03/2016, no 

qual consta sentença de homologação de acordo entre as partes. Com 

efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, 

partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da coisa julgada. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada. II ? Dispositivo ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da 

figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos a 

M.Mª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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: 

8010867-87.2016.8.11.0028 REQUERENTE: RITA DE ARRUDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido Trata-se de Ação Indenizatória por danos morais, proposta por 

RITA DE ARRUDA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em contestação a parte requerida 

alegou preliminar de coisa julgada em razão da ação idêntica nos autos 

distribuído processo 8015225-95.2016.811.0028, no qual consta sentença 

de homologação de acordo realizado no mutirão do dia 22/08/2016 e 

pagamento da referida indenização ao patrono da requerente em 

16/09/2016. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da 

ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada 

de forma patente a figura jurídica da COISA JULGADA, em conformidade 

com o art 485, V do CPC. Razão pela qual ACOLHO a preliminar de coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 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 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-58.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 672 de 756



JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM 

AQUINO, 372, CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

045.2011.007.735-6 Polo Ativo: BENEDITO COSTA MARQUES Polo 

Passivo: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA 

DECISÃO Tendo em vista o disposto no art. 52, IV da Lei 9.099/95, 

INTIME-SE a Executada para PAGAR em 15 (quinze) dias o montante da 

condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE. 

Decorrido o prazo e não efetuado o pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos 

e EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA (art. 475-J, c/c art. 614, II, ambos 

do CPC), devendo ser intimado o devedor ou seu advogado, na forma 

prevista no art. 475-J, §§ 1º e 3º, do CPC. Efetuada a penhora, 

PROCEDA-SE a lavratura do termo de penhora e avaliação, DESIGNANDO?

SE data para audiência de conciliação, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 

53 da Lei n. 9.099/95, intimando-se as partes, podendo o Executado, 

desde que garantido o juízo (Enunciado 117 do FONAJE), apresentar 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Enunciado 104 do 

FONAJE. Não havendo acordo o conciliador poderá propor uma das 

medidas versadas no § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Após, CLS 

novamente para homologação de acordo ou decisão quanto à medida a 

ser adotada. CUMPRA-SE. Poconé/MT, 15 de dezembro de 2014. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010875-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO GONCALVES NETO (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:

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: 

8010875-64.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LOURENCO GONCALVES 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido A parte requerente, representada 

por seu advogado, protocolou petição com pedido de desistência e 

extinção do feito – Id 8520197, em razão de acordo realizado em outro 

processo. Nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 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 e, em consequência a 

EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8010039-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DE CAMPOS CURADO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010039-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ZENAIDE MARIA DE CAMPOS 

CURADO MORAIS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

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 se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS, proposta por ZENAIDE MARIA CAMPOS CURADO MORAIS, em 

face da MUNDIAL EDITORA. 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, R$ 178,00 referente ao contrato n. 00000001165228. Na 

contestação a requerida afirma que houve a contratação na data de 

25/02/2013 pelo Sr. Joedilson Fernando Campos Morais, para a compra de 

livros evangélicos no valor total de 890,00 parcelado em 10 x 89,00, e 

devido CPF estar inválido, o mesmo indicou a requerente como avalista. Na 

oportunidade a requerente informou todos os dados para efetivação da 

compra. Esclareceu que a requerente e o sr. Joedilson se arrependeram 

da compra, porem já estava fora do prazo determinado no art. 49 do 

Código de Defesa do Consumidor. Vale ressaltar que a requerida deixou 

de comprovar as suas alegações, pois não trouxe aos autos prova cabal, 

que comprovasse a relação de consumo, disse que possui a gravação, 

mas não juntou no ato devido, na contestação. 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 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 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 dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: I – 

DECLARAR a inexistência do referido débito da requerente em favor da 

requerida R$ 178,00 referente ao contrato n. 00000001165228. II – 

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. III – DETERMINAR a retificação no polo passivo dos dados da 

empresa requerida, conforme solicitado na contestação. 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: 8015443-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 673 de 756



JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(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)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Não havendo requerimentos, ao arquivo com 

baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREDIL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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: 

8010463-36.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LAUREDIL DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAUREDIL DA SILVA 

SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO). Da preliminar - 

Do valor da causa e incompetência absoluta deste juizado especial cível. 

A autora requer em sua exordial a inexigibilidade da divida cobrada no 

valor de R$ 126,78 e indenização por danos morais, sugerindo para tanto 

o valor de 35.200,00, correspondente a 40 salários mínimos. Porém atribui 

apenas o valor da causa de R$ 126,78. Resta evidenciar que o valor dado 

à causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial em 

discussão, na forma do art. 291 e 292 do CPC. Razão pela qual requer a 

readequação do valor da causa totalizando em 35.326,78 e 

consequentemente ultrapassa o limite dos juizados. Devendo ser dado 

como incompetente o juizado especial para o julgamento da demanda. 

Acolho a preliminar do valor da causa, com base no art. 292, V, do Código 

de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados 

Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco 

mil reais), correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da 

distribuição da ação. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta. Do 

mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte requerente sustenta que a negativação é indevida, pois nunca 

contratou nenhum serviço da empresa requerida. Que o débito negativado 

no valor de R$ 126,78 - inserido em 10/11/2014 – contrato n. 0209860489, 

é indevido. Relata que foi surpreendido com a restrição, que não recebeu 

notificação do suposto débito. Buscou solução via administrativa, porem 

todas infrutífera. 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 e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte requerente. A requerida demonstrou que 

houve a contratação pela parte requerente, era titular da linha 65 

99622-3789, que foi migrada da modalidade pré-pago para pós-pago, no 

plano vivo controle ilimitado. Que usufruiu durante o período de 19/03 a 

28/10 do ano de 2014, conforme demonstra nas faturas detalhada. 

Demonstrou que houve pagamento de 02 faturas, a do mês de 04/2014 e 

05/2014 e que as demais (06 à 09/2014) ficaram inadimplentes, razão pela 

qual teve sua linha cancelada. 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 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos 

na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Bem como FIXAR o valor 

da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), 

correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição da demanda. 

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: 8010812-73.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDE ALMEIDA DO CARMO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010812-73.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EIDE ALMEIDA DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por EIDE ALMEIDA DO CARMO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Designada 

audiência de conciliação para o dia 18/07/2017, constatou-se ausência da 

parte requerente, estando devidamente intimada através de seu advogado 

(Mov. 24 – N.º do evento 11683157). A parte reclamada requereu a 

extinção do feito. 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: 8010775-46.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE ARRUDA DA CONCEICAO (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)

 

Vistos, Nos termos do §1º, do artigo 485 do CPC, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências 

necessárias. CUMPRA-SE Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-39.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDENALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

 

AROLDO Numero do Processo: 045.2011.017.280-1 Polo Ativo: 

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA Polo Passivo: EDENALDO DA SILVA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido 

Trata-se de execução em que GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA, 

devidamente qualificado nos autos move em face de EDENALDO DA 

SILVA, igualmente qualificado, na qual a parte reclamante postula pelo 

recebimento de débito atualizado. Regularmente citado dos termos da 

presente demanda, o executado não pagou o débito, tendo sido 

penhorado 25 (vinte e cinco) hectares de terras pastais e lavradias 

devidamente registrada no CRI desta Comarca, conforme auto de penhora. 

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. O executado por 

sua vez, interpôs Embargos do Devedor, tendo sido rejeitado liminarmente 

nos termos do §1º, do artigo 53 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 739, I, do 

CPC/2002. Ocorre que, regularmente intimado em 13.09.2013 (mov. 26) a 

parte exequente para se manifestar nos autos, quedou-se inerte. Ora, de 

fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de inércia da 

parte exequente, visto que não promoveu atos que lhe competia. Veja-se 

que o feito encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva 

da requerente, há quase 03 (três) anos. Com efeito, o artigo 485, do CPC, 

diz que: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (...); II ? o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; Desta forma, outro caminho não há, sendo a extinção do presente 

feito é a medida que se impõe. Ante ao exposto, EXTINGO o presente 

processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, II, do CPC, e, 

por consequência DETERMINO o imediato arquivamento dos autos com as 

anotações e baixas necessárias. DEFIRO desde já o desentranhamento 

dos documentos encartados com a inicial, mediante cópia autenticada nos 

autos. Sem custas e honorários na forma da lei. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRUNA DA CUNHA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010591-56.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA BRUNA DA CUNHA E 

SILVA 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 análise 

preliminar: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE 

PERICIA ÁUDIO TÉCNICO. Em que pese a requerente afirmar que 

desconhece o motivo da cobrança e da restrição, o banco, ora requerido, 

localizou e juntou como prova o áudio de uma ligação, o qual no decorrer 

do contato a mesa afirma que utiliza o cartão e que quer efetuar o 

pagamento da fatura em atraso. Por tais razão REJEITO a preliminar 

suscitada e passo a analise do mérito da demanda. Do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por MARIA BRUNA DA CUNHA E SILVA, em face do 

BANCO BRADESCO S/A. A requerente sustenta, basicamente, que foi 

surpreendida com a negativação do seu CPF, certo de que nada devia, 

realizou consulta junto ao Sistema de proteção do credito e constatou 

havia restrição, inserido pela parte requerida, referente ao débito de 

cartão de crédito no valor total de R$ 562,79 (quinhentos e sessenta e 

dois reais e setenta e nove centavos). Afirma de forma absoluta que não 

tem débito algum com o requerido. Requer a declaração de inexistência do 

referido débito bem como pela indenização por danos morais. Na 

contestação, a parte requerida afirma que existe a relação consumerista 

entre as partes sim, e que a requerente é titular do cartão de crédito 

COMPCARD - Bradescard. Que houve a solicitação por parte da 

requerente do cartão de crédito, negociando faturas em atraso para o 

desbloqueio do cartão - ID 8516396. A requerida acostou aos autos, para 

elucidação da demanda, além do áudio, todas as faturas do cartão 

COMPCARD do período de 15/09/2010 a 15/03/2016. Nota-se nos 

históricos de lançamentos que houve utilização e pagamento em diversos 

meses. Razão pela qual não há que se falar em indenização por danos 

morais, ou seja, restou demonstrada a sua utilização. Portando a 

negativação é licita, se deu em razão do inadimplemento de algumas 

faturas. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015003-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PIRES TEODORO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015003-30.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NELSON PIRES TEODORO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8014641-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PATRICIA 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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8014410-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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: 

8014410-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8013777-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVITA ERONDINA 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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013777-29.2016.811.0028 Polo Ativo: JUVITA ERONDINA DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do procurador da 

parte reclamante Dr. Luiz Gutemberg Eubank de Arruda, CPF n. 

172.594.361-15, c/c n. 16.238-8, agência n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber 

e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento 

nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013777-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVITA ERONDINA 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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014413-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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: 

8014413-53.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8011088-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIANO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011088-36.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO JULIANO RONDON 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 
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o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. 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: 8010782-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ROSANA FATIMA MUNIZ SILVA (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)

 

Vistos, Nos termos do §1º, do artigo 485 do CPC, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências 

necessárias. CUMPRA-SE Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011661-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0011661-50.2016.811.0028 Polo 

Ativo: MARCOS JOSÉ DA SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamentação 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

pedido de danos morais proposta por Marcos José da Silva, devidamente 

qualificada nos autos em face de Banco Bradesco S/A, igualmente 

qualificada nos autos, postulando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. De início, diante da 

suspeita de prevenção apontada, em consulta ao Sistema Projud, verifico 

a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa 

de pedir, com as ações propostas de n. 8011639-50.2016.811.0028 

distribuída em 07.03.2016, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Disciplina o art. 307, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se configura a 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485), que o juiz conhecerá de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez 

demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois se 

verifica a identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da 

litispendência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011723-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARIA MARCAL (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)

 

VISTOS, Homologo nos termos da minuta. PRI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011721-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CESAR DE LIMA (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 11, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 

casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 04 de junho do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017230-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA VILLALBA CORTEZ DE ARRUDA (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 
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constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017233-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 08. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017237-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NERES DO CARMO (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 08. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VILELA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO PIT-STOP LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SEBASTIAO VILELA SILVA 

NETO REQUERIDO: AUTO SOCORRO PIT-STOP LTDA - ME VISTOS, O 

autor alega que, no dia 23/10/15, por volta de 22h00min, após sofrer uma 

colisão de seu veículo com animais na pista onde trafegava sentido Barra 

do Garças/MT, solicitou serviço de guincho e taxi para conseguir chegar 

até a cidade mencionada. Aduz que por volta de 23h30min, tanto o veículo 

guincho como o taxi da empresa reclamada chegaram para realizar a 

busca e locomoção dos mesmos. Continua mencionando que o preposto 

da reclamada conduzia o veículo acima da média permitida para a rodovia 

local e que, ao se aproximarem de uma ponte, por imprudência do 

motorista, atropelaram um cadáver de animal morto vindo a capotar com o 

carro. Requereu a condenação da reclamada ao ressarcimento por danos 

materiais em razão da perda de bens materiais de uso próprio com a 

colisão, bem como a indenização por danos morais pelos abalos sofridos. 

A parte reclamada, em contestação, negou os fatos ocorridos, arguindo a 

ocasião de força maior, visto que o acidente se deu por fato alheio a 

vontade da parte reclamada, portanto, não há que se falar em indenização 

tanto de ordem material quanto moral. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95. O litígio versa sobre matéria de direito e de 

fato, contudo, verifico que o pleito por meio dos documentos carreados 

pelas partes encontra-se apto para julgamento antecipado, eis que 

presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Não 

havendo preliminares, passo, pois, à análise do mérito. O autor alega que, 

no dia 23/10/15, por volta de 22h00min, após sofrer uma colisão de seu 

veículo com animais na pista onde trafegava sentido Barra do Garças/MT, 

solicitou serviço de guincho e taxi para conseguir chegar até a cidade 

mencionada. Aduz que por volta de 23h30min, tanto o veículo guincho 

como o taxi da empresa reclamada chegaram para realizar a busca e 

locomoção dos mesmos. Continua mencionando que o preposto da 

reclamada conduzia o veículo acima da média permitida para a rodovia 

local e que, ao se aproximarem de uma ponte, por imprudência do 

motorista, atropelaram um cadáver de animal morto vindo a capotar com o 

carro. Em sua contestação, a reclamada contrapôs os argumentos 

apresentados pela parte autora, mencionando que o animal na pista deu 

ocasião a força maior, não agindo o preposto da reclamada com 

imprudência, negligencia e/ou imperícia, além de ter prestado todo socorro 

ao reclamante e sua esposa, pugnando assim pela total improcedência 

dos pedidos da parte autora. Pois bem, primeiramente, instar consignar 

que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo 

CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 
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causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. O acidente envolvendo as partes resta incontroverso pelo 

conjunto probatório acostado aos autos. Tenho que é impossível não se 

admitir a negligencia do proposto da reclamada, ao trafegar em rodovia 

sob efeito de álcool, o que fatalmente limitou sua capacidade de conduzir o 

automóvel e trouxe alto risco de vida as partes. O art. 165 do Código de 

Transito Brasileiro assim aduz: “Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 

ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: 

Infração – gravíssima; Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa – recolhimento 

do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 

no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – do 

Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa 

prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 

meses.” Nesse diapasão, ao conduzir veículo sob efeito de álcool, o 

preposto da reclamada atrai para si a presunção de culpa pelo acidente 

causado, razão pela qual a indenização por danos materiais e morais é 

cabalmente devida. Cumpre salientar que o limite permitido pela Lei Seca 

consiste em 0,05mg/L, sendo que no Boletim de Ocorrência de Trânsito da 

Polícia Rodoviária Federal juntado a inicial consta que o condutor apontou 

no teste de etilômetro o índice de 0,19mg/L, ou seja, acima do legalmente 

permitido. Anoto que o dano material está caracterizado ante a listagem 

dos bens contidos nas bagagens perdidas na ocasião do sinistro, 

entretanto, deve ser concedido com cautela. As viagens de Poconé à 

Cuiabá para consultas e exames estão discriminadas de forma genérica, 

sendo que este juízo dispõe igualmente de atendimento médico e exames. 

Não tendo especificado em quais casos foram necessárias as viagens, 

aliado ao fato de que o sinistro se deu em Barra do Garças/MT, estabeleço 

os danos materiais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ao dirigir 

sob influência de álcool, bem como acima da velocidade permitida, o 

condutor assumiu o risco de causar o sinistro, portanto, não há que se 

falar em ocorrência de caso fortuito ou de força maior, uma vez que 

houve negligência do mesmo, fazendo jus a parte autora a indenização 

pelos danos causados. Outrossim, nos termos do art. 932 do CC, há a 

menção da responsabilidade do empregador pelos atos de seus 

subordinados, recaindo sobre a promovida o direito de indenizar o autor 

pelos danos experimentados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de 

danos materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, súmula 43 do STJ 

c/c art. 398 do CC, bem como CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 12.000,00 (doze 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: 8013970-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCISAO DE ALMEIDA (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: 

8013970-68.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL CONCISAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. 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: 8017258-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA 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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Autorizo desde já expedição de alvará competente. Após, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018917-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BATISTA FALCAO DE ARRUDA (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:

VSI - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014642-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOSE DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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 em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013909-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ONOFRE DE ALMEIDA (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:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013909-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL ONOFRE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 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: 8010829-46.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ESCANDELARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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: 

8010829-46.2014.8.11.0028 REQUERENTE: GUILHERME ESCANDELARIO 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 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: 8014852-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES DE BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014852-64.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO LOPES DE BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8014880-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014880-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8014644-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARMELINA CLARA RONDON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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, Homologo nos termos da minuta. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014891-61.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014891-61.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GUILHERME GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 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: 8014943-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JONILCE LEITE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014943-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JONILCE LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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. 

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: 8014649-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REDUGELA COSTA MAGALHAES (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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014648-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PRADO DE ARRUDA (REQUERENTE)

BENEDITO PINTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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 em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014998-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIO SEBASTIAO DE SOUZA (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: 

8014998-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ATANASIO SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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. 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: 8017567-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE INTIMAÇÃO POCONÉ , 1 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 8017567-79.2016.8.11.0028 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - MT0013947A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 
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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 POCONÉ Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014175-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO DO ROSARIO (REQUERENTE)

PATRICIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

PAULO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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: 

8014175-34.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PAULO RONDON DA SILVA, 

PATRICIA DA SILVA COSTA, PAULO FRANCISCO DO ROSARIO, 

POSSIDONIO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes reclamantes PAULO 

FRANCISCO DO ROSÁRIO e PAULO RONDON DA SILVA requereram 

conforme evento de Num. 8557211 a extinção/arquivamento do feito por 

não ter mais interesse em prosseguir com a demanda e permanecendo a 

lide contra PATRICIA DA SILVA COSTA e POSSIDONIO MARTINS DA 

SILVA. 3. Desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – 

FONAJE. 4. No evento de Num. 8557220, fora realizado acordo nos autos 

conforme a petição anexa. 5. Diante do acima exposto, nos termos do 

artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Num. 8557211 e JULGO EXTINTO 

o presente feito sem julgamento do mérito com relação as partes PAULO 

FRANCISCO DO ROSÁRIO e PAULO RONDON DA SILVA. 6. Noutra banda, 

nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS 

PARTES e declaro extinto o processo. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e 

transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. 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: 8013702-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JERONIMO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011749-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LUIZ DE SOUZA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0011749-88.2016.811.0028 Polo Ativo: EDIVALDO LUIZ DE SOUZA Polo 

Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, Relatório dispensado na forma 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDIVALDO LUIZ DE SOUZA em desfavor da 

VIVO S/A ? TELEFÔNICA BRASIL S/A. A parte Reclamante, devidamente 

intimada (via projudi), deixou de comparecer à audiência de conciliação 

realizada no dia 06/02/2017, sem justificativa, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte reclamada 

compareceu na audiência e requereu a extinção do feito em razão da 

ausência da parte reclamante. 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 PROJUDI. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a M.M.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010909-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOVENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANICETA INES DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

TEREZINHA CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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: 

8010909-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JAIME JOVENTINO DOS 

SANTOS, ANICETA INES DE MOURA SANTOS, TEREZINHA CRISTINA DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por 

danos materiais e morais, proposta por ANICETA INES DE MOURA 

SANTOS, JAIME JOVENTINO DOS SANTOS e TEREZINHA CRISTINA DA 

CRUZ, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Consta no Id 8520587 instrumento de acordo extrajudicial 

realizado entre as partes, datado 16/11/2017, cujo valor foi depositado na 

conta bancaria da patrona das partes requerentes, comprovante anexo no 

Id 8520621. ANTE EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

EXTRAJUDICIAL por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência a EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, 

nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE 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. 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: 8014656-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA (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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ODETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ROSALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

OSMAR TRICH GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais, proposta por ROSA ODETE DE SOUZA SILVA, OSMAR 

TRICH GUIMARAES e MARIA ROSALINA DE ARRUDA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta no 

Id 109965694 instrumento de acordo extrajudicial, datado 03/12/2017, 

referente a UC da parte ROSA ODETE DE SOUZA e no Id 10965897 

instrumento de acordo extrajudicial, datado 03/12/2017, referente a UC da 

parte OSMAR TRISCH GUIMARÃES, ambos valores foram depositado na 

conta bancária da patrona das partes requerentes, comprovante anexo no 

Id 11331707. Devendo a presente demanda prosseguir referente á parte 

requerente Sra MARIA ROSALINA DE ARRUDA. ANTE EXPOSTO, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS por sentença, 

para que produza seus legais efeitos nos termos dos artigos 487, III, “b” 

c/c 924, II do CPC. Dê prosseguimento do feito referente a requerente 

MARIA ROSALINA DE ARRUDA, designando data para audiência de 

conciliação. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 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: 8010524-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE ALVARENGA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010524-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDVANIA DE ALVARENGA 

PENHA 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 análise 

preliminar: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA A requerida suscita a preliminar de 

inépcia com base no dispositivo 282 do CPC, pois na inicial o comprovante 

de endereço esta incompleto, faltando a parte da fatura que consta o 

nome do titular e o endereço. Contudo a requerente não alega que o 

endereço esta divergente ou algo relacionado a isso. Razão pela qual a 

falta desse documento não afetará o julgamento da lide REJEITO a 

preliminar suscitada e passo a analise do mérito da demanda. Do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por EDVANIA DE ALVARENGA PENHA, em 

face do BANCO BRADESCO S/A. A requerente sustenta, basicamente, 

que foi surpreendida com a negativação do seu CPF, certo de que nada 

devia, realizou consulta junto ao Sistema de proteção do credito e 

constatou havia restrição, inserido pela parte requerida em 01/03/2013, 

referente ao débito no valor total de R$ 341,51 (trezentos quarenta um 

reais). Afirma de forma absoluta que não tem débito algum com o 

requerido. Requer a declaração de inexistência do referido débito bem 

como pela indenização por danos morais. Na contestação, a parte 

requerida afirma que existe a relação consumerista entre as partes sim, e 

que a requerente é titular do cartão de crédito COMPCARD - Bradescard. 

Que houve a solicitação de desbloqueio desde 09/06/2012. A requerida 

acostou aos autos, para elucidação da demanda, várias faturas do cartão 

COMPCARD, concernente ao período de 25/04/2012 a 25/03/2016. Nota-se 

nos históricos de lançamentos que houve utilização e pagamento em 

diversos meses. Razão pela qual não há que se falar em indenização por 

danos morais, ou seja, restou demonstrada a sua utilização. Portando a 

negativação é licita, se deu em razão do inadimplemento de algumas 

faturas. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIRDES AUGUSTO DOS SANTOS (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 15. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MENDES DELGADA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação das partes da 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-81.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIENE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-21.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TIANA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta por MARILENE DE 

ARRUDA em face de ÁGUAS DE POCONÉ LTDA. Requer o autor, em sede 

de tutela antecipada, que a requerida proceda o restabelecimento do 

fornecimento de água. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso, postula a reclamante a concessão da 

antecipação da tutela para que a reclamada providencie o fornecimento de 

água em sua residência, ante a cobrança de fatura supostamente já 

quitada. Nesse cenário, tenho que a medida é plausível, e o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Malgrado a possibilidade de suspensão do 

fornecimento de serviços em razão da inadimplência do consumidor, não 

se pode olvidar dos princípios constitucionais que garantem a dignidade da 

pessoa humana, o direito à saúde e à vida, situação que força reconhecer 

a plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora. No que 

pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada 

pelo réu. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Considera-se, 

ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à reclamada. Pelo 

contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os 

possíveis danos a serem reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada para o fim de determinar que a empresa 

demandada se proceda imediatamente, no prazo máximo de 24 horas, o 

fornecimento de água, nos termos do art. 300 do CPC. Em se tratando de 

obrigação de fazer, FIXA-SE multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Com as providências necessárias, CITE-SE a 

reclamada para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer 

a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-94.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010248-94.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ANA CAROLINA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A 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 julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 
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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. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Homologada, publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. 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: 8010152-79.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DELGADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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: 

8010152-79.2015.8.11.0028 REQUERENTE: DOUGLAS DELGADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (Num. 8493070 págs. 1/4) manejado contra a sentença 

derradeira de evento Num. 8493063 – págs. 1/2, na forma do art. 48, da 

Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a 

qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em 

consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. Ademais, uma 

vez que no extrato juntado à exordial não consta qualquer negativação 

anterior, não há que se falar em contradição do julgado, tendo em vista 

que a súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso. 6. Ante ao exposto, por 

não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no recurso 

interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da sentença 

por via ilegítima, NÃO ACOLHO os presentes embargos. 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. 

Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, 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: 8010981-60.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VITORINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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: 

8010981-60.2015.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO VITORINO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 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 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. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Homologada, publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Considerando o cumprimento de sentença, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-86.2015.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA DE ARRUDA LEITE (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:

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: 

8010158-86.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA EMILIA DE ARRUDA 

LEITE REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos por AGUAS DE POCONE S.A. (Num. 

9675977 págs. 1/3). 2. Afirma que há erro material na sentença lançada 

no movimento Num. 9304402 págs. 1/5, haja vista que constou em alguns 

trechos do referido decisum o termo companhia de fornecimento de 

energia elétrica, muito embora a embargante seja concessionaria de 

fornecimento de rede de água e esgoto. 3. Requer sejam acolhidos os 

presentes embargos de declaração para que seja sanado o aludido vício. 

4. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 6. Uma simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve 

ser acolhido, vez que os embargos foram manejados em conformidade 

com as hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a 

contradição/erromaterial quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com 

efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez que a 

condenação, apresentou em alguns trechos os dizeres: companhia de 

energia elétrica e/ou fornecimento de energia elétrica, sendo a embargante 

concessionaria de fornecimento de água e esgoto a seus consumidores. 

Portanto, acolher os presentes embargos é medida que se impõe. 9. 

Cumpre esclarecer que, ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá 

sanar o equívoco por meio de embargos de declaração, porém, tal 

acolhimento produzirá alteração do julgado, e essa modificação é 

plenamente possível como, em muitos casos, necessária. 10. Assim, 

diante da contradição/erro material acima descrita, o presente recurso 

deve ser julgado procedente. 11. Ante ao exposto e diante da doutrina e 

da jurisprudência, ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois 

vislumbro hipótese de contradição e/ou erro material. Sendo assim, onde 

se lê empresa de fornecimento de rede elétrica, leia-se fornecimento de 

rede de água e esgoto, bem como nos demais itens como dizeres 

semelhantes. 12. Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 13. 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: 8015508-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA CONCEICAO FIGUEREDO (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: 

8015508-21.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EUNICE DA CONCEICAO 

FIGUEREDO REQUERIDO: VIVO S.A. 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 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. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Homologada, publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. 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: 8014659-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RADELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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 em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014664-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA APOITIA DELGADILHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (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 em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-39.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010284-27.2015.811.0045 Polo Ativo: VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA Polo 
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Passivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por VALDOMIRO JOSE DA SILVA em desfavor 

da PREFEITURA DA COMARCA DE POCONÉ ? MT, objetivando o 

recebimento pelo serviço prestado, durante o período de novembro/2014 a 

março/2015. Nota-se no presente caso, que a via escolhida pela parte 

requerente não é competente para processar e julgar a causa, visto que a 

parte requerida é pessoa jurídica de direito público, razão pela qual, a 

remessa para o Juizado da Fazenda Publica de Poconé é medida que se 

impõe. Assim, DECLINA-SE a competência da presente demanda ao 

Juizado da Fazenda Pública. PROCEDAM-SE às baixas e anotações 

necessárias, e, após, consequente distribuição na via competente. 

CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora acerca da existência de outra demanda 

com mesmas partes, pedidos causa de pedir, fazendo-se os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. Submeto os autos a M.M.ª Juíza Togada para a 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-73.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-54.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR NUNES DA SILVA (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, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO MARIO PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos termo de renúncia dos demais herdeiros ou termo 

de cessão de direitos hereditários, desde que por instrumento público, sob 

pena de extinção por ilegitimidade e arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-95.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015588-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015588-24.2016.811.0028 Polo Ativo: JOSÉ APARECIDO DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 
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sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017304-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI CIPRIAN DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-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)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado 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. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015595-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY FRANCISCO DO CARMO (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015595-16.2016.811.0028 Polo Ativo: AMAURY FRANCISCO DO CARMO 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015598-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO LINEY DOS SANTOS (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015598-68.2016.811.0028 Polo Ativo: FELICIANO LINEY DOS SANTOS 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015600-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE ARRUDA FRANCA (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:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015600-38.2016.811.0028 Polo Ativo: MARIA HELENA DE ARRUDA 

FRANÇA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada 

não foi formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015603-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DEODATO CORREA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015603-90.2016.811.0028 Polo Ativo: AUXILIADORA DEODATO CORREA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dra. Vera Lúcia de Souza, CPF n. 

622.475.651-15, c/c n. 615538-3, agencia n. 1263-7, junto ao Banco 

Bradesco S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, 

receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de 

pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão 

de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento 

injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por 

cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção 

acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES 

DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015605-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINO DEODATO CORREA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015605-60.2016.811.0028 Polo Ativo: LEONINO DEODATO CORREA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dra. Vera Lúcia de Souza, CPF n. 

622.475.651-15, c/c n. 615538-3, agencia n. 1263-7, junto ao Banco 

Bradesco S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, 

receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de 

pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão 

de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento 

injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por 

cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção 

acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES 

DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015612-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 
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CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015612-52.2016.811.0028 Polo Ativo: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Lourival Alves Soares, CPF n. 

973.933.988.34, Conta Corrente n. 44047-7, agencia n. 2373-6, junto ao 

Banco do Brasil S.A, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015623-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANILAU ZENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015623-81.2016.811.0028 Polo Ativo: ESTANILAU ZENO DE OLIVEIRA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dr. Alvaro Alexander Oliveira, CPF n. 

006.422.441-46, c/c n. 8.922-2, agencia n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber 

e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento 

nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015625-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES FENELON (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015625-51.2016.811.0028 Polo Ativo: DANIEL SOARES FENELON Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-06.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TIANA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS E MARTINS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 
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arquivem-se os autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014293-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAES DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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: 

8014293-10.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO PAES DE PROENCA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido As partes compuseram acordo extrajudicial em 

20/12/2016, instrumento acostado aos autos no Id 8558671, cujo valor 

será depositado na conta do patrono da parte requerente. Comprovante 

de pagamento anexo no Id 8558681. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 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

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 280-49.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP

 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.: 54277 Nr: 3583-42.2014.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDL, TFDK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o derradeiro requerimento ministerial (fls. 124/126) e determino a 

suspensão do presente feito até o julgamento da ação negatória de 

paternidade respectiva.

No tocante ao pedido de fls. 127/128 será apreciado no feito próprio.

Apense-se aos autos sob n. 11367-65.2017.811.0059 (cód. 93701).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9960 Nr: 470-27.2007.811.0059

 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 Eduardo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro, após, arquive-se os 

autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12180 Nr: 713-34.2008.811.0059

 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: José Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro, após, arquive-se os 

autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19398 Nr: 144-28.2011.811.0059

 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: Aclenir Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro, após, arquive-se os 

autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 2154-35.2017.811.0059

 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: NEUZELY LIMA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Trata-se de ação revisional cumulada com consignação em pagamento e 

pedido de tutela antecipada de urgência proposta por NEUZELY LIMA LUZ 

em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos.

De início, verifico nexo de semelhança entre o presente feito e a ação de 

execução de código 56919 que tramita na Segunda Vara desta Comarca, 

uma vez que na ação em apreço busca-se a exclusão do encargo mensal 

de juros capitalizados, redução dos juros remuneratórios, afastamento de 

todo encargo contratual moratório, consignação em pagamento de forma 

parcelada do valor incontroverso, entre outros pedidos. Na referida ação 

de execução, o Banco Bradesco S.A executa o contrato ora em 

discussão pela autora.

 Assim, entendendo a existência de relação de afinidade, o que atrai a 

regra da conexão, e considerando que a ação de execução foi proposta 

primeiramente, tornando o Juízo da Segunda Vara desta Comarca 

prevento, determino a redistribuição do presente feito nos termos do artigo 

55, §2º, inciso I, c/c artigo 58, ambos do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6185 Nr: 605-10.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiky Wiliam Soares da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls.268/272, onde 

juntou o cálculo dos valores devidos.

Após devidamente intimado (05/07/2016 – fl.274 verso), o INSS 

apresentou impugnação à execução às fls. 278/285, oportunidade em que 

alegou excesso de execução, apresentando outros valores, tendo 

considerado a data da citação (30/05/2005) como termo inicial dos 

cálculos.

Pois bem.

Compulsados os autos, verifico que não assiste razão a 

Procuradoria-Geral, visto que os cálculos realizados pela exequente 

partem da sentença à fl. 168, a qual, concedeu o benefício retroagindo a 

data do indeferimento administrativo (fl. 36), qual seja, 15/12/2003.

Contrariando o apresentado pela executada, que utilizou como marco 

inicial, a citação em 30/05/2005.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo acostados à fl. 270/272, rejeito os 

embargos à execução 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 1197-44.2011.811.0059

 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: Deusdete da Silva Malta

 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.

Compulsados os autos, verifico que o E. Tribunal Regional Federal-1ª 

Região anulou a sentença de indeferimento da inicial prolatada no presente 

feito.

 Assim sendo, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40250 Nr: 3001-47.2011.811.0059

 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: Sônia Maria Cavalari de Oliveira, Ronan Gomes Villar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide de Tal, Ana Amélia de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994/MT, Thiago Adelmo Chimati Peruchi - OAB:14519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do acórdão proferido, bem como a certidão de 

trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de 30(trinta) dias, nada sendo 

requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50052 Nr: 44-68.2014.811.0059

 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: Clóvis Ericcson Dias de Lira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por 

Clóvis Ericcson Dias de Lira Moura, em face do Município de Confresa-MT.

Às fls. 48/51, o requerido apresentou contestação.

 Impugnação às fls. 52/55.

Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas que 

pretendem produzir, sendo que a requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão retro e a parte autora requereu a produção de prova pericial e 

testemunhal.

 Pois bem.

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 15 de maio 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.: 53379 Nr: 2853-31.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Isaque Alves Ribeiro

 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.

Certifique-se sobre a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença, apresentada pela Autarquia ré às fls. retro.

 Após, intime-se a parte autora para manifestação quanto à mencionada 

impugnação.
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 Por fim, tornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 2854-16.2014.811.0059

 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: Cleuza Maria de Alecrim de Jesus

 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.

Certifique-se sobre a tempestividade da apelação interposta pela 

Autarquia ré às fls. retro.

 Ato contínuo, intime-se o 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90180 Nr: 9393-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA DA CASA LTDA ME, GLENDSON 

MACHADO DE SOUZA, GUIBSON MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 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.: 93701 Nr: 11367-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvio Feitosa de Freitas - 

OAB:16461, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Retificação Parcial de 

Registro de Nascimento ajuizada por FRANKLIN GOMES KLEINSCHMITT em 

face de T.F.D.K., representada por sua genitora, THAYNARA DIAS LUZ, 

na Comarca de Cuiabá/MT.

Ajuizada exceção de incompetência pela parte requerida, foi julgada 

procedente e os autos foram encaminhados para este juízo.

Em ref. 16, a requerida, alegando a unilateralidade da prova produzida nos 

autos, pugnou pela realização de novo exame de DNA em laboratório 

distinto.

É o relato.

Decido.

Consoante o relatado, defiro a produção de prova pericial e designo o dia 

15 de fevereiro de 2018, às 14 horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso) para as partes comparecerem na Diretoria do Fórum, com a 

finalidade de coleta do material para a realização do exame de DNA, bem 

como para recolher 50%(cinquenta por cento) cada parte do valor 

necessário para o custeio do exame (R$ 275,00), providenciando o 

depósito na conta corrente de titularidade do Laboratório Biogenetic 

Tecnologia Molecular Ltda., contendo os seguintes dados: agência: 

3467-3, conta corrente: 2154-7, Banco Bradesco.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação 

em cinco dias.

Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público e retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15408 Nr: 1900-43.2009.811.0059

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos e o teor do acórdão proferido, 

determino a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito ou 

requerer o que entender de direito, em 10 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 2094-04.2013.811.0059

 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: Adriana da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, NB 

AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Hérica Christiana Martins Cardoso - OAB:OAB-MT 

13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, Wilson Sales - OAB:17.314, Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE 17314

 (...)Sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária, formulado às 

fls. 65/69, tem-se que não merece prosperar, uma vez que, segundo 

Resolução nº 46/2011/CSDP, que regulamenta os critérios para 

deferimento da assistência judiciária a ser prestada pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, é considerado hipossuficiente de 

recursos pessoa que aufere renda familiar líquida de até 05 (cinco) 

salários mínimos, ou seja, R$ 4.685,00. No caso em apreço, a autora, 

como enfermeira concursada do Município de Canabrava do Norte, recebe 

líquido o valor de R$ 4.700,00, conforme cópia do holerite de fl. 73, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 65/69 e mantenho a concessão de 

assistência judiciária a requerente.Em relação a denunciação à lide, 

realizada na peça contestatória de fls. 74/87, no sentido de que Leia 

Rodrigues de Oliveira deve ser citada para integrar o polo ativo da ação, 

INDEFIRO o mencionado pleito, visto que a circunstância retratada não se 

enquadra nas hipóteses legais do artigo 125, do NCPC.(...).Assim sendo, 

DEFIRO a produção de prova pericial e, nos termos do art. 465 do NCPC, 

designo a realização de perícia grafotécnica, para tanto nomeio como 

perito judicial, independentemente de compromisso, PAULO GEOVANY 

LIBERAL, perito criminal da POLITEC, RG 12.196.188 – SSP/MG, CPF 

014.492.136-77, telefones: 66 98436-1959 ou 66 99999-4913, residente 

na Rua Stanislaw Kolcenti, nº 373, Setor Babiski, Confresa-MT.Fixo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, contados a 

partir da entrega dos autos para realização da perícia. 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 
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quesitos (art. 465, §1º, NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51552 Nr: 1325-59.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se acerca de eventual resposta da fazenda pública nos autos.

Com a inércia, determino a intimação da parte exequente para, em 10 dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito ou requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54766 Nr: 239-19.2015.811.0059

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:10.100 - MT, José Lídio Alves dos Santos - OAB:20853-A, 

Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a previsão do art. 4º do Decreto-lei n. 911/69 sobre a 

possibilidade de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, INDEFIRO o pedido de diligências em favor da parte autora e 

determino a sua intimação para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, em 10 dias.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68039 Nr: 2429-18.2016.811.0059

 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: HÉBER RANGEL DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, GUILHERME MINOZZO - OAB:17590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação de ref. 36 no prazo legal.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 3095-19.2016.811.0059

 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: Vergilio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariele Cristina Bena do Lago, Osmar de 

Souza Avila, Servano da Silva Leal, Cartório de Registro de Imóveis de 

Porto Alegre do Norte-MT, Dorvalina de Paula Leal, Leomar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:13330/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:MT 22438/B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, especialmente em relação ao cumprimento da 

determinação de pagamento das custas iniciais, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71374 Nr: 4089-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monalisa Dias da Silva, ACDC, CEPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Oficie-se ao empregador do executado, devidamente qualificado na 

manifestação retro, para que proceda ao desconto das parcelas 

vencidas, consistente em (12x de R$188.19 – cento e oitenta e oito reais e 

dezenove centavos) diretamente da folha de pagamento do executado, 

mais as parcelas vincendas, 23% do salário mínimo vigente, que 

atualmente corresponde a R$ 219,42 (duzentos e dezenove reais e 

quarenta e dois centavos), devendo os valores (R$ 188,19 + R$ 219,42) 

ser transferido mensalmente para Conta Poupança nº 70410-5 Agência nº 

0806, Banco Sicredi em nome do menor Carlos Eduardo Pereira Dias.

Caso o valor supra ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos ganhos 

líquidos do executado, deverá o empregador informar este juízo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85929 Nr: 6732-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TIZZO, RICARDO TIZZO, TATIANE 

CILA DA COSTA TIZZO, Mauro Tizzo, Maria das Dores da Silva Tizzo, 

KATIANE ROSA LEMES TIZZO, RENATO TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 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 seu advogado, 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 de intimação da testemunha IVAN ROCHA, 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.: 87065 Nr: 7508-41.2017.811.0059

 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 Nunes Ferreira Arquelino dos Santos, Maria Eunice 

Arquelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco A/G Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Caetano - 

OAB:3511-To, Gislene de Mota Soares Caetano - OAB:2967, Marcio 

Ribeiro dos Santos - OAB:125.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 694 de 756



 Vistos em correição.

Considerando a pretérita data de ajuizamento da ação, bem como o teor da 

derradeira certidão, determino a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, em 10 dias, 

sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94170 Nr: 11666-42.2017.811.0059

 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: LAUDELINA JERONIMO NEVES

 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.10.

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 24 de abril de 

2018, às 14h30mim (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.: 96664 Nr: 737-13.2018.811.0059

 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: Reginaldo Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

REGINALDO SOUZA E SILVA ajuizou demanda monitória em desfavor de 

RENATO CORREA, devidamente qualificados nos autos.

 Juntou os documentos de fls. 08/15.

 É o relato.

 Decido.

 A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, NCPC).

 Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com o prazo de 

15(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que caso a parte ré o cumpra, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC).

 Conste, ainda, que no prazo acima, a parte demandada poderá oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

dos embargos, independentemente de qualquer formalidade, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, 

NCPC).

Por fim, firme na boa fé processual, ponderando a atual situação 

financeira declinada pelo requerente, autorizo que o recolhimento das 

custas seja efetivada ao final da demanda, uma vez que o autor alegou 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.: 63379 Nr: 724-82.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. D. Araujo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Elio Vilmar Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13.617

 Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, informando da designação da 

audiência para o dia 20/02/2018, às 14 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8382 Nr: 690-59.2006.811.0059

 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: Emília Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 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 (fl. 248/249).

 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.: 6258 Nr: 610-32.2005.811.0059

 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: Onélia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/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 (fl. 197/198).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 5127-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: ENDIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 Vistos.

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), para esclarecer a adequação do pedido à assistência 

judiciária gratuita, especialmente porque os imóveis a serem partilhados se 

revelam incompatíveis com a concessão do benefício.

Faculto o recolhimento das custas ao final, nos termos da jurisprudência 

do E.TJMT (AI 11237/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1181-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandro Perin, Renato Trevisol, Tiago Fragata dos 

Santos, Iara Taciana Gonçalves Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Araguaia Comercio de Insumos Agricolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:11.084, Pericles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB:240.943 - 

MT, Rodrigo Felix Cabral - OAB:MT 15.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B/MT, Márcio Rogério Pais - OAB:MT 7.526, Melchior 

Fuber Caumo - OAB:MT 9.918

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1181-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandro Perin, Renato Trevisol, Tiago Fragata dos 

Santos, Iara Taciana Gonçalves Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Araguaia Comercio de Insumos Agricolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:11.084, Pericles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB:240.943 - 

MT, Rodrigo Felix Cabral - OAB:MT 15.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B/MT, Márcio Rogério Pais - OAB:MT 7.526, Melchior 

Fuber Caumo - OAB:MT 9.918

 Vistos.

Tendo em vista a pertinência entre os feitos de código 64617, 64616 e 

64615 (oriundos da Comarca de Canarana – em razão do acolhimento da 

exceção de incompetência código 64617 com trânsito em julgado), 

determino o apensamento de todos para análise em conjunto.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 5127-94.2016.811.0059

 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: ENDIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 Vistos em correição.

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil.

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas.

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas.

Não há preliminares para serem apreciadas.

Não há questões processuais pendentes de resolução.

O ponto controvertido da lide (questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória) reside: a) o período em que perdurou a união estável 

entre as partes; b) os bens adquiridos durante a união estável; c) 

eventuais dívidas contraídas na constância da união estável.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.

Assim sendo, DEFIRO a produção das provas testemunhal, documental, 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2018 

às 12h30, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias antes da audiência.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77253 Nr: 1257-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Augusta de Almeida - 

OAB:GO 39.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cadastre-se os advogados das partes.

Após, considerando a data pretérita do ajuizamento da presente ação, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96401 Nr: 560-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rech Tratores LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Reliquia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássia Cristina da Silva - 

OAB:MT 4.865, Celso Almeida da Silva - OAB:5.952, Fernanda Miyata 

Ferreira - OAB:8.990, Luciano Miyata Ferreira - OAB:MT 7.494B, 

Raimundo Neto Silva - OAB:MT 8.831

 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 
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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.: 48520 Nr: 4270-53.2013.811.0059

 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: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12.781 - MT, José Leonardo Nunes da Costa - OAB:14072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista a possibilidade de se promover a solução consensual do 

conflito, nos termos do art. 3º, § 3º do CPC/2015, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 18horas (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1181-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandro Perin, Renato Trevisol, Tiago Fragata dos 

Santos, Iara Taciana Gonçalves Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Araguaia Comercio de Insumos Agricolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:11.084, Pericles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB:240.943 - 

MT, Rodrigo Felix Cabral - OAB:MT 15.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B/MT, Márcio Rogério Pais - OAB:MT 7.526, Melchior 

Fuber Caumo - OAB:MT 9.918

 Vistos em correição.

Aguardem-se os autos a decisão quanto a eventual suspensão da ação 

principal (autos código 64615), em virtude de negociação extrajudicial 

entre as partes.

 Outrossim, cadastre-se os advogados da embargada no sistema Apolo 

(ref.20).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1181-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandro Perin, Renato Trevisol, Tiago Fragata dos 

Santos, Iara Taciana Gonçalves Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Araguaia Comercio de Insumos Agricolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyogo Costa Marques - 

OAB:11.084, Pericles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB:240.943 - 

MT, Rodrigo Felix Cabral - OAB:MT 15.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B/MT, Márcio Rogério Pais - OAB:MT 7.526, Melchior 

Fuber Caumo - OAB:MT 9.918

 Vistos.

Atualize-se o sistema Apolo para que façam constar as habilitações de 

todos os patronos das partes.

Tendo em vista que a pretensão dos embargantes implica na modificação 

da decisão embargada, intime-se a parte embargada para se manifestar 

no prazo de 05 dias, conforme preceitua o art. 1.023, §2º, do NCPC.

Transcorrido o prazo in albis, conclusos.

Aguarde-se em cartório. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 4007-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Sentorian Frota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Junior P. Silveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleidmilson da Silva Bertoldi - 

OAB:283.043 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de carta precatória oriunda da 2ª Vara da Comarca de Presidente 

Epitácio – SP objetivando alienação em leilão judicial do bem móvel 

penhorado com descrição e valores constantes no auto de avaliação em 

anexo. Feitas as considerações:

Designo o dia 27 de fevereiro de 2018, às 15h30min, para a realização da 

1ª praça, e a 2º praça para o dia 27 de março de 2018, no mesmo horário.

O edital deverá conter a descrição do bem penhorado, com suas 

características; o valor do bem (fazendo constar como preço mínimo o 

valor da avaliação em 1ª Praça e 50% do valor em 2ª Praça); o local em 

que se encontra o bem móvel; a comunicação de que, se o bem não 

alcançar lanço superior á importância da avaliação, seguir-se-á a segunda 

praça com a alienação pelo maior lanço.

O edital deverá ser afixado no local de costume e publicado, em resumo, 

com antecedência mínima de 5(cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal 

de ampla circulação local.

Intimem-se a parte exequente e o executado do dia, hora e local da 

alienação judicial por intermédio de seus advogados.

Comunique-se ao Juízo deprecante as datas designadas.

 Com o resultado da alienação, devolva-se a missiva com as homenagens 

de estilo e as baixas necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 5127-94.2016.811.0059

 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: ENDIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 Considerando que o requerido não foi citado/intimado pessoalmente, bem 

como a informação obtida através do Oficial de Justiça dizendo da 

impossibilidade de cumprimento do referido mandado em virtude do difícil 

acesso nessa época do ano na cidade São José do Xingu, redesigno a 

audiência de conciliação retro para o dia 07 de junho de 2017, às 13 horas 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público.

Ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC.

Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimem-se e providencie-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96549 Nr: 657-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA CONFRESA LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-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, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 823-28.2011.811.0059

 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: Eva Pereira Neto

 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:

 Fica a parte autora intimada para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de março de 2018 às 12:30 min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83191 Nr: 4994-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GOMES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por SE 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em face de VALDIR GOMES DE 

SOUZA ME.

Após a homologação do acordo entabulado pelas partes, o exequente 

opôs embargos de declaração, objetivando sanar alegado erro material.

Em síntese, sustentou que a sentença contém erro no ponto em que trata 

da forma e valores de pagamento das parcelas.

 Certidão de tempestividade contida na referência 09.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de 

declaração é sanar a omissão de um ponto contido na determinação 

judicial, ressalta-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, também se tornou expressamente prevista a admissibilidade de 

embargos com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à parte 

embargante, eis que em atenção ao acordo colacionado à referência 04, 

ocorreu o parcelamento do débito em 14 prestações mensais, as quais 

foram pactuadas da seguinte forma: 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 

1.250,00, 08 (oito) parcelas no valor de R$ 1.000,00 e 02 (duas) parcelas 

no valor de R$ 5.000,00, totalizando assim, a quantia de R$ 23.000,00.

Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto 

tempestivos, e JULGO-OS PROCEDENTES, para fim de corrigir o erro 

material contido na sentença, nos termos expostos na fundamentação.

Esclareço que permanecem inalterados os demais comandos sentenciais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65938 Nr: 1694-82.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alice Menegat da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12481/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da ação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para declarar inexistente o débito de R$2.042,76 

(dois mil e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente à 

fatura emitida no valor R$2.206,80 (dois mil, duzentos e seis reais e oitenta 

centavos), relativa ao mês 05/2016 da Unidade Consumidora nº. 

6/1017395-3. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de indenização 

à título de danos morais em favor do autor, no importe de R$4.000,00 

(quatro mil reais).Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. Determino que se 

intime a ré para que indique os dados bancários para fins de levantamento 

do valor de R$164,04 (cento e sessenta e quatro reais e quatro 

centavos), referente ao valor devido contido na fatura de energia relativa 

ao mês 05/2016.Certificado o trânsito em jugado, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78983 Nr: 2346-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ricardo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79006 Nr: 2362-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON NUNES TEIXEIRA ME, Jaderson 

Nunes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JANDERSON NUNES TEIXEIRA ME e 

JANDERSON NUNES TEIXEIRA.

Consta dos autos que a intimação ocorreu em junho e em agosto de 2017, 

sem que, até a presente data, haja notícia do recolhimento do montante da 

diligência do Oficial de Justiça.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
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Sem custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81462 Nr: 3845-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Antonia Caixeta - ME, Lucimar Antonia 

Caixeta de Souza, Junior Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56709 Nr: 1420-55.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenildo Andrade de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Aqui se revela reclamação trabalhista, ajuizada por ERENILDO ANDRADE 

DE ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.

A demanda foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, sendo o feito, de 

ofício pela magistrada, remetido à Justiça Comum.

Após a distribuição deste feito, a parte autora requereu a extinção do 

processo, aduzindo que ajuizou demanda similar a esta, a qual já está em 

andamento.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como o pedido constante na peça 

de ingresso, denota-se que há uma ação com as mesmas partes, o 

mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a qual, consoante elucidado 

alhures, tramita perante este Juízo.

Desta feita, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro extinto 

o presente feito sem resolução do mérito, ante a litispendência, com fulcro 

no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade judiciária 

conferida à parte autora.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1642-23.2015.811.0059

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Morais Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58634 Nr: 2548-13.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Araújo, Deibson dos Santos 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61620 Nr: 4067-23.2015.811.0059

 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: Vera Lúcia dos Santos Amâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, 

Valdez Viana Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mandado de Segurança

Requerente: VERA LÚCIA DOS SANTOS AMÂNCIO

Requeridos: VALDEZ VIANA NUNES – PREFEITO MUNICIPAL DE 

CANABRAVA DO NORTE/MT

Processo nº 4067-23.2015.811.0059 (código 61620)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem mandado de segurança impetrado por Vera Lúcia dos Santos 

Amâncio em face do suposto ato coator de Valdez Viana Nunes, prefeito 

municipal de Canabrava do Norte/MT.

A impetrante aduziu ter galgado a 3ª colocação no certame promovido pela 

municipalidade de Canabrava do Norte/MT, aduzindo não ter sido 

devidamente nomeada.

Recebida a inicial, foi indeferido o pleito liminar e, na sequência, a 

autoridade apontada como coatora prestou informações, aduzindo que o 

pleito da impetrante não merece guarida, porquanto o certame teria sido 

prorrogado para vencimento em 21/03/2018.

Instado a se manifestar, o Ministério Público nada disse.

Por conseguinte, a impetrante requereu a extinção do feito, porquanto teria 

sido nomeada e empossada ao cargo almejado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

É de trivial sabença a discricionariedade do Poder Público para, dentro do 

prazo de validade do concurso, nomear e empossar os aprovados dentro 

do número de vagas.

In casu, em que pese ter ficado demonstrado que o concurso vige até os 

dias atuais, o que, em uma análise de cognição sumária, ensejaria na 

denegação da ordem pleiteada, foi informado que, administrativamente, o 

ente municipal nomeou e empossou a impetrante ao cargo para o qual fora 

aprovada.

Neste viés, verifica-se que a presente demanda perdeu o objeto, 

sobrevindo ausência de interesse processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários processuais.

Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76419 Nr: 761-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Brito

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

também em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-benefício, relativas ao benefício devidas desde 

o requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 12 (doze) meses 

dias a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.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.: 79423 Nr: 2672-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP SERVICO DE CNSTRUÇAO CIVIL LTDA, 

DIOGO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP e DIOGO 

PEREIRA MARTINS

Processo nº 2672-25.2017.811.0059 (código 79423)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de MP 

Serviços de Construção Civil Ltda Epp e Diogo Pereira Martins, em que se 

buscou o pagamento de montante relativo a título executivo denominado 

Cédula de Crédito Bancário.

A autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a última 

parcela venceu em 02/04/2014.

Até a presente data não houve angularização processual.

Decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.

A ação foi proposta em 17/03/2017, mas a última parcela do contrato 

venceu em 02/04/2014.

Contudo, até a presente data, não houve citação dos executados.

A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

de crédito bancário.

No caso presente, a última parcela venceu em abril de 2014 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida dos 

executados, não se operou a interrupção da prescrição e, por isso, tendo 

decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida, 

reconhece-se a prescrição intercorrente.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, efetue o pagamento complementar das diligências realizadas 

pela Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 3239-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJC, HGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de divórcio consensual ajuizada por ADRIANA DE 

JESUS RAMOS COELHO e HEDER GOMES COELHO.

As partes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão Universal 

de Bens desde o dia 10/02/2006, sustentando que desta união não 

constituíram bens.

Ressai da exordial que do enlace matrimonial adveio um filho, João Pedro 

Coelho Ramos, nascido em 25/01/2011.

Os requerentes pactuaram que a guarda do infante ficará com a genitora, 

sendo livre o direito de visitas do genitor. Ademais, Heder poderá levar a 

criança consigo nas férias de final de ano e na festividade natalina, de 

forma alternada com a genitora.

Na exordial, as partes estabeleceram que o genitor prestaria alimentos em 

favor do infante no patamar de 20% do salário mínimo nacional.

A requerente deseja retornar a utilizar seu nome de solteira, qual seja 

Adriana de Jesus Ramos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela intimação das 

partes para que majorassem o quantum estabelecido a título de pensão.

Na sequência, os requerentes editaram à exordial, fixando o patamar de 

30% do salário mínimo nacional a título de alimentos em favor da criança.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de ADRIANA DE 

JESUS RAMOS COELHO e HEDER GOMES COELHO.

Frise-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de solteira, qual 

seja ADRIANA DE JESUS RAMOS.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 11306-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARIA MIRANDA DOS SANTOS, LUCIANO VIEIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de divórcio consensual ajuizada por LUCIANO VIEIRA 

DOS SANTOS e EDIMARIA MIRANDA DOS SANTOS.

As partes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão Parcial de 

Bens desde o dia 23/09/2008.

Ressai da exordial que do enlace matrimonial adveio 03 (três) filhos: 

Micheli Miranda dos Santos, nascida em 01/10/2004, Everlani Miranda dos 

Santos, nascida em 21/03/2003 e Leon Iam Miranda dos Santos, nascido 

em 25/02/2007.

 Os requerentes pactuaram que a guarda dos infantes ficará com a 
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senhora Edimara, sendo que o genitor poderá visitar as crianças em datas 

e horários previamente acordados.

O genitor, senhor Luciano, prestará alimentos em favor dos infantes no 

patamar de 35% do salário mínimo vigente, a ser depositado na conta 

poupança 12633-7, operação 0013, agência 3437, Caixa Econômica 

Federal, de titularidade da genitora.

Ademais, o genitor arcará com 50% das despesas extraordinárias dos 

infantes, tais como medicamentos, materiais escolares e etc.

Por fim, as partes relatam que inexiste patrimônio a ser partilhado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de LUCIANO 

VIEIRA DOS SANTOS e EDIMARIA MIRANDA DOS SANTOS.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11567 Nr: 215-35.2008.811.0059

 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: Francisco Oripe Jacinto de Deus, Vg. "Chiquinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 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 por invalidez e, em consequência, para condenar o réu ao 

pagamento do benefício no valor de 01 (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 DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, 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. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incidi desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1318-38.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alberto Santos Faria, epíteto "Beto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, INTIMADO para que 

proceda a devolução destes autos à Secretaria da 2ª Vara de Porto 

Alegre do Norte, no prazo de 03 ( Três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, bem como instauração de procedimento de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1533-09.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA C DE OLIVEIRA, Vilmar Gonçalves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: VALÉRIA C DE OLIVEIRA e VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

Processo nº 1533-09.2015.811.0059 (código 56929)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de Valéria 

C. de Oliveira e Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que se buscou o 

pagamento de montante relativo a título executivo denominado Cédula de 

Crédito Bancário.

A autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a última 

parcela venceu em 09 de janeiro de 2014.

Até a presente data não houve angularização processual.

Decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.

A ação foi proposta em 11/05/2015, mas a última parcela do contrato 

venceu em 09/01/2014.

Contudo, até a presente data, não houve citação dos executados.

A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

de crédito bancário.

No caso presente, a última parcela venceu em janeiro de 2014 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida dos 

executados, não se operou a interrupção da prescrição e, por isso, tendo 

decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida, 

reconhece-se a prescrição intercorrente.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, efetue o pagamento complementar das diligências realizadas 

pela Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59317 Nr: 2932-73.2015.811.0059

 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: Johnn Lennon França Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Confresa, O Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para confirmar a 

liminar de tutela antecipada proferida inicialmente e, determinar aos 

requeridos que providenciem o medicamento indicado na inicial, na 

quantidade e período prescrito pelo médico. Por conseguinte, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.Isento de custas e despesas 

processuais, diante da gratuidade de justiça concedida.Após o transito em 
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julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62868 Nr: 503-02.2016.811.0059

 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: LPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBO, GBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de exoneração de alimentos, ajuizada por LUCAS 

PEREIRA DE OLIVEIRA em face de SUSI BORGES OLIVEIRA e GUILHERME 

BORGES OLIVEIRA.

Tentada a citação dos requeridos, restou a diligência frustrada, tendo o 

Oficial de Justiça certificado que os demandados mudaram-se para outro 

Estado da federação.

Instada a se manifestar em prosseguimento, a Defensoria Pública aduziu 

não ter logrado êxito em contatar o requerente, pugnando, assim, pela 

extinção do feito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora não promoveu o 

prosseguimento do feito, tendo deixado de indicar o endereço em que os 

demandados poderiam ser localizados.

Tal situação caracteriza desídia por parte da promovente da ação.

Outrossim, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalhos públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte não se manifesta, deixa de indicar o 

endereço da parte adversa e sequer mantém seus dados atualizados 

perante o órgão que a representa.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 4074-78.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leylane da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO SOUZA GUIMARÃES - 

OAB:12681-A

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins 

de averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de ANDRÉ 

ARAÚJO RODRIGUES e LEYLANE DA SILVA LIMA. Certificado o trânsito 

em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas 

e anotações de estilo.Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos 

benefícios da gratuidade da justiça.Honorários advocatícios conforme 

pactuado pelas partes.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73086 Nr: 4877-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUNIZ BAPTISTA 

VIANA - OAB:25225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, tem-se pretensão para embargar a execução fiscal 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Em análise ao Sistema Processual Eletrônico, verifica-se que foi proferida 

sentença na ação principal, execução fiscal 70424, ocasião em que foi 

conhecida, de ofício, a ocorrência de prescrição dos créditos tributários.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante anteriormente mencionado, constata-se que a ação principal foi 

extinta em razão da incidência de prescrição.

Neste viés, verifica-se que a presente demanda perdeu o objeto, 

sobrevindo ausência de interesse processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários processuais.

Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 5406-80.2016.811.0059

 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: JOSEFA LOPES DA SILVA

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença 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.Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se o autor requerer 

e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da 

Lei 8.213/91.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.: 74673 Nr: 5523-71.2016.811.0059

 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: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE JESUS RIBEIRO

 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 complementação da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 1.069,20 (hum mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), 

que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial Steven Coronado, para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 74673 Nr: 5523-71.2016.811.0059

 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: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE JESUS RIBEIRO

 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 se manifeste 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 373-75.2017.811.0059

 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: ALZELINO GOMES LIMA

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença 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.Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se o autor requerer 

e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da 

Lei 8.213/91.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.: 79580 Nr: 2747-64.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBPDF, ECDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes, para que efetue a retirada 

da cerdião, na secretaria da segunda vara desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79741 Nr: 2860-18.2017.811.0059

 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: Agnaldo Gomes da Cruz

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença 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.Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 12 (doze meses) dias a contar da sentença, sendo que após o 

transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se o autor requerer e 

obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da 

Lei 8.213/91.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.: 80958 Nr: 3537-48.2017.811.0059

 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: Riomar da Silva Morais, vulgo "Rio"

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

também em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-benefício, relativas ao benefício devidas desde 

a cessação administrativa, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 12 (doze) meses 

dias a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.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.: 91763 Nr: 10261-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLR, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins 

de averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de DIEMERSON 

LUZ RIBEIRO e RAQUEL GOMES DA SILVA LUZ. Frise-se que a cônjuge 

varoa retornará a utilizar o nome de solteira, qual seja RAQUEL GOMES 

DA SILVA.Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Sem custas, uma 

vez que as partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da 

justiça.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94757 Nr: 12010-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suede Gomella de Souza, Larissa de Souza Santos 

Louzada, Poliana Francisca de Jesus Santos, Lorran de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Plinio Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de abertura de inventário, cumulada com ação de 

reconhecimento post mortem de união estável, com pedido de tutela 

antecipada.Ressai da exordial que em 13 de outubro de 2017 faleceu o 

senhor Plínio José dos Santos, deixando 03 (três) filhos, maiores e 

capazes, e uma convivente.Por meio da presente demanda de inventário, 

as partes requereram a nomeação da convivente do “de cujus” como 

inventariante, além da concessão de liminar para que seja autorizada a 

alienação do veículo declinado nos autos.Ademais, pugnaram pelo 

reconhecimento judicial da união estável entre Suede Gomella de Souza e 

o falecido.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Compulsando 

detidamente os autos, em que pese as declarações prestadas pelos filhos 

do falecido, não é possível aferir com concretude se a união estável 

alegada ainda subsistia à época do óbito de Plínio José dos Santos.Em 

vista disso, bem assim por necessitar de maiores elementos para 

reconhecer a união estável do casal, assim como o lapso temporal exato 

desta, indefiro, por ora, o pedido de nomeação de Suede Gomella de 

Souza como inventariante, nomeando a prole mais velha do “de cujus”, 

residente na Comarca que, no caso em exame, é LARISSA DE SOUZA 

SANTOS LOUZADA, já qualificada na inicial.De outro viés, autorizo a 

venda do veículo Strada Fiat Working CD, ano/modelo 2014/2015, placa 

QBE 9466, chassi 9BD578341F7835580, dispondo a inventariante do 

prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas.Intime-se, por 

mandado, a inventariante agora nomeada para que, no prazo de cinco 

dias, compareça a este Juízo e preste compromisso de bem e fielmente 

desempenhar a função..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56982 Nr: 1572-06.2015.811.0059

 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 AQUINO FELIX

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 2753-42.2015.811.0059

 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 do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da ação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para declarar inexistente o negócio jurídico, bem 

assim a contratação do contrato de empréstimo de nº. 804718755 , 

fixando, ainda, indenização a ser paga em favor do autor no patamar de 

R$3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca 

das partes, ficam distribuídas as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, ficando cada parte responsável por 50% da condenação, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, do 

Novo Código de Processo Civil. Contudo, suspensa sua exigibilidade em 

relação à autora em decorrência da gratuidade judiciária 

concedida.Certificado o trânsito em jugado, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 2351-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA ICO GELO, Henrique 

Sieverding, MARIEUNICE PEREIRA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CONVENIÊNCIA ICO GELO, HENRIQUE 

SIEVERDING e MARIEUNICE PEREIRA SOBRAL.

Consta dos autos que a intimação ocorreu em junho e em agosto de 2017, 

sem que, até a presente data, haja notícia do recolhimento do montante da 

diligência do Oficial de Justiça.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78991 Nr: 2354-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RUBENS DOS SANTOS SILVA ME.

Consta dos autos que a intimação ocorreu em julho e em agosto de 2017, 

sem que, até a presente data, haja notícia do recolhimento do montante da 

diligência do Oficial de Justiça.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
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Sem custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87486 Nr: 7773-43.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdC, MSdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com 

partilha de bens, ajuizada por DAVI FERREIRA DA COSTA em face de 

MARLY SOARES DE AZEVEDO ABREU.

Os acordantes declararam terem vivido em regime de união estável do ano 

de 2002 até setembro/2015.

Ressaltaram que da união não adveio filhos.

Ressai dos autos que ao longo do período de convivência, o casal teria 

adquirido os seguintes bens:

1- Uma casa situada na Rua Monteiro Lobato, quadra 35, lote 02, Bairro 

Vila Nova, localizada no município de Confresa/MT;

2- Uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros ES, ano/modelo 2008/2008, placa 

NJA 1863, Renavam 00128702800;

3- 50 cabeças de gado;

As partes concordaram que o cônjuge varão ficará com os bens descritos 

nos itens 2 e 3, ficando a cônjuge varoa com o imóvel descrito no item 1.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade judiciária.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86053 Nr: 6812-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdC, PSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de homologação de acordo referente ao divórcio 

consensual, partilha de bens, guarda, alimentos e visitas, formulado por 

LUCAS FERREIRA DO CARMO e PHATRICIA SANCHES MARTINS.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Parcial de Bens desde 11 de setembro de 2010, advindo do enlace 

matrimonial um filho, LUCAS FERREIRA DO CARMO FILHO, nascido em 

19/11/2012.

Os autores pactuaram que a guarda do infante ficará com a genitora, 

senhora Phatricia, sendo livre o direito de visitas do genitor. De modo que 

nas datas festivas os genitores alternarão a convivência com o menor.

O genitor prestará alimentos em favor do infante no patamar de 30% do 

salário mínimo, além de arcar com 50% das despesas extraordinárias da 

criança, tais como medicamentos, vestuário, materiais escolares e etc.

Tangente à partilha de bens, o casal aduziu não ter constituído patrimônio 

na vigência da união.

A cônjuge varoa externou o desejo de retornar a utilizar o nome de 

solteira, qual seja “Phatricia Sanches Martins”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de LUCAS 

FERREIRA DO CARMO e PHATRICIA SANCHES MARTINS, observando-se 

que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

3ª Vara

Expediente

 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 o pedido de adiamento realizado pela defesa do acusado 

(Ref.34), redesigno audiência para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes 

intimados e comunique-se ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 10973-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 Ante o teor do pedido formulado pela defesa do acusado, bem assim 

diante da demonstração da necessidade da viagem à cidade de Goiânia 

para fins de continuidade de tratamento médico, autorizo o deslocamento 

pelo prazo requerido.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1267-74.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 2018 às 

17h45min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37624 Nr: 2358-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevar da Costa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca do Laudo Médido juntado aos autos. 

/git/.

 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

 Processo n.º 613-05.2008.811.0019

Código n.º 9454

Vara Única

Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO da respectiva 

atualização do cálculo da pena (fl. 307).

 EXPEÇA-SE ofício ao Diretor da Cadeia Pública desta Comarca, a fim de 

que este apresente de forma imediata o atestado de conduta carcerária do 

reeducando.

 Por fim, considerando que o reeducando faz jus à progressão de regime, 

desde já designo audiência admonitória para o dia 09 de fevereiro de 2018 

às 18h00min.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino da Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21460 Nr: 494-68.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Considerando que os autos foram com carga ao Ministério Público, 

certifico que intimo o requerido acerca da sentença de fls.606/614.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26037 Nr: 877-75.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éder Fernandes dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MANZATTO - 

OAB:90642, Flávio Manzatto - OAB:139.525-OAB/SP

 Ante o exposto, JULGO PPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado ÉDER FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA pela 

prática dos crimes previstos no art. 180, caput; e art. 304, ambos do 

Código Penal[...]. Aplica-se ao caso a regra do concurso material de 

crimes, prevista no art. 69 do Código Penal, razão pela qual fica o 

sentenciado Éder Fernandes dos Santos Barbosa condenado em definitivo 

a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, e 20 dias-multa equivalente 

cada um a 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos. [...]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro 

de 2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 2172-79.2017.811.0019

 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: Valdir Alves Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu José Schaffer, Ivete Fátima Zini Panstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO a Liminar 

requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO PROIBITÓRIO em 

benefício da parte autora, bem como proíbo os requeridos de praticar atos 

que atentem contra a posse do requerente, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar, até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de se adotar outras medidas 

eficientes ao cumprimento desta decisão, inclusive de cunho criminal. 

Autorizo, desde logo, caso seja necessário, força policial para o 

cumprimento do mandado, com as formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 172, 

do Código de Processo Civil.Expeça-se, pois, mandado em favor do autor, 

citando e intimando-se os requeridos para comparecer à audiência de 

conciliação que desde já designo para o dia 08 de março de 2018 às 

14h30min, devendo o autor também ser intimado através de seu 

advogado.Ressalto que, caso queira, a parte requerida poderá apresentar 

contestação por meio de advogado, a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do CPC), no prazo de 15 dias. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 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. 72.

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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35595 Nr: 1407-11.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Davi Lopes Bonfim dos Santos, representado por 

Gilvane Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedir Bonfim dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação do executado, nos termos do art. 523 do CPC para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37285 Nr: 2206-54.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 2018 às 

16h45min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

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.: 37449 Nr: 2275-86.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2018 às 

16h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

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.: 37456 Nr: 2279-26.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2018 às 

15h30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

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.: 39852 Nr: 170-05.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Paula dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por MARIA DE LOURDES PAULA DOS SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela implantação do 

benefício quando da prolação da sentença, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito para o sobredito momento (sentença).

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

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.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 171-87.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Ana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por CLEUZA ANA DOS REIS, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.
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Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela implantação do 

benefício quando da prolação da sentença, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito para o sobredito momento (sentença).

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

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.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 172-72.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Oliveira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914, 

Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por RAQUEL DE OLIVEIRA HILDEBRAND, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela implantação do 

benefício quando da prolação da sentença, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito para o sobredito momento (sentença).

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

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.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

parcialmente a impugnação à execução apresentada por Carrasco e Silva 

Ltda. tão somente no que diz respeito ao montante do débito, para fim de 

HOMOLOGAR a planilha apresentada à Ref. 92, o que faço com 

fundamento no art. 487, I e art. 525, §1º, ambos do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar a exequente em honorários, uma vez que a 

executada é assistida por curador nomeado.Com o trânsito em julgado da 

decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito.Expeça-se certidão de honorários em favor da curadora nomeada, 

conforme outrora arbitrado.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Porto 

dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37984 Nr: 2519-15.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferreira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 2018 às 

17h15min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

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.: 29346 Nr: 701-62.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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 por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 30225 Nr: 1154-57.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Desta feita, DEFIRO o arresto executivo online (Bacen Jud), do 

montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Ressalto que os valores por ventura encontrados 

permanecerão bloqueados até que seja aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo para pagamento do débito, findo qual o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito.Por fim, cumpra o Oficial de Justiça o procedimento previsto pelo 

art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil e, restando frustrada a 

realização da citação por hora certa, intime-se o exequente para que 

promova a citação por edital ( §2º).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providencias.Porto dos 

Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Edson Alvares de 

Ávila, Mauro Ferreira da Silva, Lauri José Rhoden, Reni Cecília Puhl 

Petrazzini, Sergio Jucoski, Edilson Elias Zanatta, Janete Dallomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, André Rodrigo Schneider - OAB:7824-B, Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:17765A, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Lisiane Valéria Linhares 

Schmidel - OAB:9.358/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, 

Raminton Puhl Petrazzini - OAB:16951/MT, Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11.395/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONALDO 

CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781, Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos, etc. Tendo em vista o pedido de redesignação de audiência dos 

réus Edson Alvares de Ávila, conforme fl. 450, e do advogado de 

Vanderley Antonio Abreu, conforme fl. 748/749, por motivos justificados, 

entendo necessária a redesignação da presente audiência, sob pena de 

cerceamento do direito de defesa, já que é direito do acusado e dos 

advogados constituídos acompanhar a instrução. Portanto, redesigno 

audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 13h30min. Saem 

as testemunhas presentes intimadas bem como os advogados dos réus 

aqui presentes. Com relação aos réus ausentes e ainda não inquiridos, 

expeça-se carta precatória com a finalidade de cientificá-los da data da 

audiência redesignada, bem como para que sejam interrogados em suas 

respectivas comarcas de domicílio. Intimem-se os réus que residem nesta 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, para comparecer à solenidade 

redesignada. Expeça-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Antenor Sette. Saem os presentes intimados da redesignação 

da presente audiência, incluindo-se os advogados, o réu Sérgio Jucoski, e 

as testemunhas Cármem Lima Duarte e Valmir José Martins. As demais 

testemunhas arroladas, que residem nesta comarca, já foram inquiridas 

nos autos de Código 20326, que tratam dos mesmo fatos dos autos de 

Cód. 27766. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Nada mais. Eu o digitei e faço imprimir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 177-65.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616/MT, 

Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B, Yclen Eduardo 

Soares dos Santos - OAB:22.287

 Vistos, etc. Tendo em vista o pedido de redesignação de audiência dos 

réus Edson Alvares de Ávila, conforme fl. 450, e do advogado de 

Vanderley Antonio Abreu, conforme fl. 748/749, por motivos justificados, 

entendo necessária a redesignação da presente audiência, sob pena de 

cerceamento do direito de defesa, já que é direito do acusado e dos 

advogados constituídos acompanhar a instrução. Portanto, redesigno 

audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 13h30min. Saem 

as testemunhas presentes intimadas bem como os advogados dos réus 

aqui presentes. Com relação aos réus ausentes e ainda não inquiridos, 

expeça-se carta precatória com a finalidade de cientificá-los da data da 

audiência redesignada, bem como para que sejam interrogados em suas 

respectivas comarcas de domicílio. Intimem-se os réus que residem nesta 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, para comparecer à solenidade 

redesignada. Expeça-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Antenor Sette. Saem os presentes intimados da redesignação 

da presente audiência, incluindo-se os advogados, o réu Sérgio Jucoski, e 

as testemunhas Cármem Lima Duarte e Valmir José Martins. As demais 

testemunhas arroladas, que residem nesta comarca, já foram inquiridas 

nos autos de Código 20326, que tratam dos mesmo fatos dos autos de 

Cód. 27766. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Nada mais. Eu o digitei e faço imprimir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5088 Nr: 998-84.2007.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda, Juízo de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Juara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Confirmo a data sugerida pela Leiloeira Oficial Cirlei F. Balbino da Silva, o 

dia 09 de abril de 2018, às 10h00min e 13h00min para realização do 1º e 

2º leilão respectivamente.

 INTIMO as partes, na pessoa dos advogados, da data designada para 

realização da hasta pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 117-24.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda, Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planalto do Norte Madeiras Ltda-ME, Diogo dos 

Santos Broto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente, para que proceda ao pagamento do valor da diligência 

referente ao ato do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação..

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10697 Nr: 855-27.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCCCSL, VJD, CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Apª. da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341/MT

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da carta precatória devolvida e 

juntada aos autos às fls.152. /git/.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-77.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de conciliação designada para o dia 09/03/2018, 

às 14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-97.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BELEM MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 09/03/2018, 

às 15:00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21021 Nr: 1925-51.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Santana dos Santos, RNSFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, 

incisos IV e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios. Em havendo requerimento 

defiro o desentranhamento das peças que instruíram a inicial.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 23 de agosto de 2017.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 2991-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renner Pereira Neves - 

OAB:33307/GO

 Autos ID Nº 42704

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido pelo 

Banco do Brasil s/a em face de Wanderley Iderlan Perim.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. 60/66).

É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida na 

cédula rural pignoratícia que acompanha a exordial.

Após o regular andamento do feito, comunica a parte exequente a 

celebração de acordo entre as partes e requer a extinção do feito com 

base no artigo 924, inciso II do NCPC.

Assim, pelo que se expõe, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO e 

JULGO EXTINTA a presente Execução nos termos do art. 924, inciso II e 

925 do NCPC.

P.R.I. Cumpra-se.

Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9474 Nr: 398-40.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Derniso Smaniotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 EX POSITIS, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c art. 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 

85, parágrafos 2.º e 8.º, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I.CSão 

Félix do Araguaia/MT, 31/01/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20987 Nr: 1891-76.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardino Sobrinho

 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:

 Autos ID N.º 20987

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10/07/2018, às 

17h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de novembro de 2017.
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IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 522-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Portes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Tanaka, José Roberto de Franceschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor providenciar o 

necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41524 Nr: 1999-66.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa & Borges Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da pare executada (Pessoa Física e/ou Jurídica) , cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providencias, em gabinete.

 Após , novas vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 25 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9466 Nr: 374-12.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristeu Derniso Smaniotto, Clery Reali Smaniotto, Espólio 

de Leonel Smaniotto, Antonio Gilberto Fiad Baptista, Leila Sônia Smaniotto 

Baptista, Attila Sarlo Maia Junior, Kátia Smaniotto Maia, Milton Carvalho 

Bonesso, Clovis Edson Smaniotto, Carmo Marisa Borges Smaniotto, Tânia 

Smaniotto Bonesso, Alaor Airton Smaniotto, Vera Lucia Smaniotto, Telmo 

Smaniotto, Rose Mary Smaniotto, Espólio de Leonel Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson Marcel Colombo - 

OAB:27401, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Na decisão de fl. 183 foi determinado que a parte autora emendasse a 

inicial, retificando o valor da causa, sob pena de extinção do feito.

 Em contínuo, foi acostada aos autos petição informando o falecimento do 

requerente Aristeu Derniso Smaniotto e requerendo a habilitação do 

Espólio.

 No tocante ao valor da causa, antes de deliberar sobre a emenda à inicial 

acostada aos autos às 188/189, necessário a apreciação do pedido de 

habilitação.

Assim, conforme preconiza o artigo 690 do CPC, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o pedido 

de habilitação do Espólio, face ao falecimento do autor Sr. Aristeu Derniso 

Smaniotto.

 Vale lembrar que a manifestação da parte requerida deverá restringir-se 

à matéria da sucessão.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerida, tornem 

os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15457 Nr: 1781-82.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Vistos em correição.

Transitado em julgado o v. acórdão, a parte autora requereu que fosse 

dado início ao cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, referentes aos valores em atraso. 

Informou, ademais, que o benefício de Amparo Social à Pessoa Portadora 

de Deficiência ainda não havia sido implantado.

 Primeiramente, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja feita a conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença Contra a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de 

Sentença ->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Sem prejuízo, INTIME-SE a Autarquia Executada para que informe se 

houve a implantação do benefício de Amparo Social à Pessoa Portadora 

de Deficiência, o número do benefício e a data do início do pagamento. E, 

em caso negativo, para que implante o benefício conforme estabelecido no 

v. acórdão, em favor da Exequente Luzia Pereira Rodrigues, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo a escrivania encaminhar as peças necessárias 

ao cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por 

este Juízo, por força do artigo 537 do CPC. Atente-se a Serventia quanto 

ao encaminhamento de todas as peças necessárias para cumprimento da 

obrigação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 18/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21013 Nr: 1917-74.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Oliveira Alves

 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:

 Código 21013

Previdenciário

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por ZILDA OLIVEIRA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como rurícola na 
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qualidade de segurada especial durante a maior parte de sua vida.

 Sustenta que nasceu na zona rural e exercia o ofício de lavradora 

juntamente com a família. Afirma que após seu casamento passou a 

trabalhar com o marido em diversas fazendas, dentre elas, fazenda 

Marumbá por 3 anos; fazenda Indiara por 2 anos; fazenda Buzina por 1 

ano; fazenda Catuibi por 2 anos; e, por fim, foi assentada no PA Dom 

Pedro por 4 anos.

Em Decisão de fls. 17/18, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Foi ofertada a contestação, arguindo a preliminar de falta de interesse 

processual, diante da ausência de prévio requerimento administrativo (fls. 

21/35).

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da requerente 

(fls. 51/52).

Foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido da autora (fls. 

53/60).

Recurso de apelação da Autarquia Requerida (fls. 65/79), seguindo-se do 

recurso adesivo da parte autora (fls. 86/91) e contrarrazões também da 

parte autora (fls. 93/98).

 O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento parcial à 

apelação do INSS e à remessa oficial para anular a sentença e determinar 

que a parte autora procedesse ao requerimento administrativo junto ao 

INSS (fls. 104/105).

 Petitório da parte autora acostando aos autos o comprovante do 

indeferimento do requerimento administrativo (fl. 116).

Às fls. 119/127 a Autarquia Requerida ofertou contestação de mérito, 

pugnando pela improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em audiência realizada em 31/10/2017, restou decidido o aproveitamento 

das provas já elaboradas e a desnecessidade de nova colheita da prova 

oral (fl. 140).

Autos conclusos pra sentença.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

 Do mérito.

 Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 20/09/1952, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material a Certidão de Casamento onde 

consta a profissão de lavrador do seu marido (fl. 14) e Documento do 

Programa de Qualidade e Produtividade para Reforma Agrária do Projeto 

de Assentamento Dom Pedro, em que figura como proponente (fl. 16).

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Destarte, ainda que na certidão de casamento conste apenas a profissão 

do marido da autora como lavrador, à companheira/esposa que participe 

das atividades rurais do grupo familiar também é reconhecida a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 11, VII, “c”, da Lei 8.213/91.

 Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzida em 

audiência de instrução e julgamento (fls. 51/52).

 As testemunhas Luzia da Silva Nogueira e Raimundo Gomes da Silva 

foram incisivas ao afirmar que a autora desenvolve atividade rural em 

regime de economia familiar há mais de 15 (quinze) anos.

 Em sua oitiva, a testemunha Luzia da Silva relatou conhecer a autora 

desde 1982, época em que ela morava no P.A Dom Pedro, zona rural de 

São Félix do Araguaia, dedicando-se a criação de porco, ovelha, bode e a 

plantação. Acrescentou que a autora continua exercendo hoje o labor 

rural com a ajuda dos dois filhos, sendo a sua única fonte de renda.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ele o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora ZILDA OLIVEIRA ALVES, em consequência, julgo 
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extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da citação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 30/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 2991-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renner Pereira Neves - 

OAB:33307/GO

 Autos ID N.º 42704

Vistos.

DEFIRO o requerido às fls. 49/49v, devendo o Senhor Gestor expedir 

mandado de intimação do Executado, para que o mesmo comprove nos 

autos o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do crédito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

No mais, proceda a alteração quanto ao nome da procuradora, já nesta 

oportunidade, intimando-a para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 328-71.2015.811.0017

 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: Almir Fernandes Aguiar

 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:

 Despacho

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

 Aguarde-se o decurso do prazo para a parte autora apresentar 

alegações finais.

 Após, independentemente de nova conclusão, intime-se a Autarquia 

requerida para apresentação de suas alegações finais, conforme já 

determinado na decisão de fl. 69.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134926 Nr: 1427-42.2016.811.0017

 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: Maria de Fátima da Silva Putêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela realização 

de prova pericial. Considerando que o pedido veiculado na presente 

demanda é a concessão/restabelecimento do benefício de amparo 

assistencial por invalidez, torna-se necessário a realização de perícia com 

o fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado.

 Não obstante na sistemática do novo diploma processual, a prova pericial 

anteceda a realização da audiência de instrução, considerando que já 

houve a respectiva designação e com o fim de evitar ainda mais a 

postergação do feito, assim como inexistindo prejuízo às partes ou ao 

julgamento do processo, mantenho a data anteriormente designada para o 

ato.

 Sem prejuízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, indique dia, hora, 

local e profissional para realização da perícia médica.

 O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

 O Perito e/ou Secretaria de Saúde deverá informar a este Juízo, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).

 Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo inicio ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.

 Em vista disso, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a serem respondidos pelo perito.

 O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

 Sem prejuízo, DETERMINO a realização de estudo socioeconômico da 

parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, concernentes à situação socioeconômica na 

qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser aportado aos autos 

em 20 (vinte) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 18 de janeiro de 2018.
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 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139360 Nr: 2036-88.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Brasil Comércio Eireli ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Neves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Dário de Oliveira - 

OAB:13226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Carta Precatória

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão retro, manifeste-se o Exequente, dando o devido 

impulsionamento ao cumprimento do ato deprecado, sob pena de 

devolução da missiva, nos termos da CNGC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141847 Nr: 48-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 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 ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 3535-10.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 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 ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5086 Nr: 253-91.1999.811.0017

 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: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silveira & Luz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pedro S. dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor providenciar o 

necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135406 Nr: 1774-75.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lineu Lino Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor providenciar o 

necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135454 Nr: 1814-57.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. P. dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor providenciar o 

necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135817 Nr: 2059-68.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. retro, devendo o Senhor Gestor providenciar o 

necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13569 Nr: 398-69.2007.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Muchel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 “Vistos. DETERMINO ao Senhor Gestor que certifique quanto ao 

cumprimento da carta precatória de fls. 118, sendo que, caso necessário, 

reitere-a consignando o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento. 

Expirado o prazo, nos termos do artigo 222, § 2º, do CPP, dou por 

encerrada a fase instrutória, abrindo-se vistas às partes para a 

apresentação das alegações finais, no prazo legal, primeiramente ao MPE 

e, na sequência, para a Defesa. Em seguida, faça-me concluso para 

sentença. Saem às partes pessoalmente intimadas, inclusive nos termos 

da Súmula 273 do STJ. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44261 Nr: 990-35.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 44261

Vistos em correição, etc.

Analisando os autos com acuidade, vislumbro que já fora decretado o 

divórcio do casal, tendo a pretensão da parte autora sido totalmente 

alcançada, não pendendo no processo outras questões a serem 

analisadas, uma vez que o presente feito visava unicamente tratar sobre a 

questão do divórcio do casal, de modo que o caso é de procedência total 

e não parcial.

Verifico ainda que apesar de devidamente citada, a parte requerida não 

apresentou contestação (fls. 23).

Dessa forma, consoante art. 494, I do CPC, constatada a existência de 

erro material na sentença de fls. 25/26, a corrijo de ofício, para constar o 

seguinte dispositivo:

I - Ante o exposto, diante dos fatos e fundamentos, nos termos art. 355, I 

e II do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

DECRETANDO o divórcio entre Carlos Levino de Oliveira e Abgair Camilo 

Gomes de Oliveira.

II – Com o Trânsito em julgado, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda 

ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, para a efetiva averbação do Divórcio.

III – Após a efetiva averbação, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo e as anotações de praxe.

IV – Sem custas, eis que o feito tramita sob o palio da assistência gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15758 Nr: 683-28.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra Nova Construção Civil e Transporte Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

DEFIRO o pedido de habilitação formulado em p. 150.

Ademais, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender 

de direito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 18 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41012 Nr: 1553-63.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S Morais - ME, Wesley Souza Morais, 

Daniela Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N. 41012

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte Exequente para dar 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 

485, § 1º do NCPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 30 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 928-92.2015.811.0017

 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: Raimunda Ribeiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Despacho

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

 Aguarde-se o decurso do prazo para a parte autora apresentar 

alegações finais.

 Após, independentemente de nova conclusão, intime-se a Autarquia 

requerida para apresentação de suas alegações finais, conforme já 

determinado na decisão de fl. 69.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141029 Nr: 3086-52.2017.811.0017

 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: Jefferson Feitoza de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Kelli Joslin - OAB:PR 

60.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora, a Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Sra. Janailza 

Taveira Leite, para que, no prazo legal, em desejando, oferte as 

informações que entender necessária.Transcorrido o prazo legal, com ou 

sem as informações da autoridade coatora, certifique-se e baixem os 

autos ao ilustre membro do parquet, para fins de manifestação, caso 

entenda necessária, também pelo prazo legal.Após, tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 01 de fevereiro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 2463-32.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva Oliveira

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Com o provimento do recurso interposto pela parte autora, houve a 

reforma da r. sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito.

 Após o retorno dos autos à vara de origem, a parte autora acostou aos 

autos o indeferimento do requerimento administrativo do benefício 

previdenciário.

 Considerando que a Autarquia requerida na primeira contestação se 

restringiu a alegar a preliminar de ausência de interesse de agir, em 

consonância com a orientação firmada pelo STF no RE 631240:

 INTIME-SE a Autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para 

querendo apresentar contestação de mérito no prazo legal, com as 

advertências legais.

 Após, independentemente de nova conclusão, INTIME-SE a parte autora 

para querendo oferecer impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpridas as providências supracitadas, torne os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 18/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44674 Nr: 1291-79.2015.811.0017

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Luiza Pires Silva Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. L. A. A. - Outor Verde de Mato Grosso - 

Coop de Cred Livre Adm Ass Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde, 

Aneflex Fios e Cabos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 31 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO.PODER JUDICIÁRIO.COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO - MT.JUÍZO DA VARA ÚNICA.EDITAL DE INTIMAÇÃO DA 

LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2018.

O(A) Doutor(a) Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Esperidião - MT , na 

forma da lei etc.F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem 

ou dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca 

de Porto Esperidião - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2018 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, 

os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

 01- ALAIR VALADARES DA SILVA;02- MÁRCIA CRISTINA BATISTA;03- 

REGINA CÉLIA MORAES GRESINGER;04- ADMA FIGUEIREDO DE AQUINO 

;05- IVAIR ANTÔNIO DA SILVA ;06- VALDÉRIS DE BRITO FIALHO;07- 

ADRIANE CRISTINE SILVA;

08- CÉLIA MAGALHÃES PEREORA CARDOSO LEAL ;09- ELI TERESINHA 

DOS SANTOS;10- JAQUELINE DEUSDARÁ PINHEIRO ;11- MAGNO 

FERNANDES DE GODOI;12- MARIA IZABEL ALVES DOS SANTOS 

BROMATE;13- SILMARA DA FÁTIMA FERREIRA DA SILVA;14- SILVANA 

ALVES DE AGUILAR ;15- THAYCIANE DANIELLY TEIXEIRA DE BRITO ;16- 

CRISTIA MELISA ALMEIDA DE SOUZA

 17- EDIVALDO CELESTINO VIANA;18- RAIMUNDO PEREIRA SARAIVA;19- 

EDSON BENITO

20- FÁBIA CRISTINA SALES;21- INÊS NARDELIS DOS SANTOS BORDON 

;22- LUCIANO ALVES BARBOSA;23- LUIS RICARDO KOPP;24- MARCIO DE 

SOUZA RODRIGUES ;25- MAURÍCIO CÉSAR GRESINGER JACOB;26- 

QUELLI R. BASSANI

 27- RENÃ RODRIGUES DOS SANTOS;28- WELINTON CÉSAR DE LIMA 

CARRERA CURRIEL;29- ADILSON BALBINO VIEIRA ;30- ATAMAR 

DONIZETE DE OLIVEIRA;31- AUSTROGILSON BOMPARTO PINTO DE 

MIRANDA ;32- CREUZA COSTA LEITE ;33- DARCI DE MIRANDA ;34- 

EDNEY WANDER MATHEUS;35- ERIKA CRISTINA BASAN PAGLIUCA ;36- 

GENTIL DOS REIS PEREIRA ;37- AGLICERIA LUSTRE DOS SANTOS 

CARRERA ;38- HOTILANO FERREIRA;

39- JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES ;40- LUCIANA BISPO 

DANTAS;41- MARCELO NEVES FRANCISCO;42- MARTINS DIAS DE 

OLIVEIRA;43- MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA ;44- NILVA SUELY BACA 

;45- RONALDO DE ARRUDA FIALHO;46- ROSA DA SILVA CEBALHO ;47- 

ROSILENI DOS SANTOS CARRERA;48- SEBASTIÃO GILMAR BONFIM

 49- 49- SIMPLÍCIO KUHN 50- VALDIMON PEREIRA; 51- ELIEZER GUEDES 

;52- WALESKA ANTUNES DA SILVA ;53- LAUANE DE FÁTIMA MARQUES 

AGUILAR;54- DÉBORA BATISTA DE MORAES ;55- JULIANA 

PAVANELLI;56- JURACY MOREIRA DOS SANTOS ;57- MARCELO NERY 

;58- SAULO BORGES ALEXANDE ;59- IRACLIDES CORREA LOPES ;60-61- 

ENILMA DOS SANTOS ;BACHEGA;62- ELAINE CRISTINA MARTINS ;63- 

ADEMILSON DA SILVA SANTANA ;64- MARCIA CRISTINA DE BRITO ;65- 

ANTONIO VINICIOS FERREIRA DA SILVA ;66- MARIA JUDITH DA 

SILVA;67- EZEQUIAS SERAFIM DOS SANTOS ;68- FRANCISCA DE 

FATIMA DA SILVA ;69- KARITA FERNANDA ALMISSE MARIANO;70- 

JULIANE ROSARIO CEBALHO ;71- TATIELLY RAMOS SANTANA

 72- EDICLEIA PEREIRA DE SOUZA ;73- GIVANILDO FIDELIZ ORTIZ 74- 

JULIANE MARTINS DE BRITO;75- ROSELIA DA CUNHA CAMARGO ;76- 

MARINILZA SURUBI TURIBIOS ;77- JOSE ALBERTO GONÇALVES ;78- 

EDVALDO DA SILVA ARAUJO ;79- ALBERTO BRAULIO ORTIZ ;80- 

SEBASTIAO NEVES

 81- SUELI APARECIDA DEUSDARA PINEHIRO;82- SONIA MARIA 

NEVES;83- EDIBERTO AMANCIO DA CUNHA ;84- JOAQUIM LINEU PIRES 

SOARES;

85- GEANE RODRIGUES SANTIAGO;86- LUCIO GOMES DE CAMPOS ;87- 

OSMARINA DOS SANTOS LEITE ;88- MARIA TEREZA OLIVEIRA ;89- 

MOISES CASSIANO;90- CLEUSA FERREIRA DA SILVA ;91- LEIDIANE 

AMARAL DOS SANTOS;92- RUTE DIEIRA DE SOUZA CARLOS ;93- LAIS 

APARECIDA DA SILVA SOUZA;94- DENECI APARECIDA NOGUEIRA ;95- 

NILDA DE JESUS DOS REIS

 96- ROSEMAR SAUCEDO COSTA LEITE;97- ELVIS RAMOS ;98- EMERSON 

ELITE FERERINE ;99- CREONEISE BORGES DE ARRUDA;100- RAYSSA 

FERNANDES DA SILVA ;101- EDILSON BARBOSA DE OLIVEIRA ;102- 

PAULINA ORTIZ ASSUNÇÃO;

103- GISELVA MUQUISSAI;104- GISELI FATIMA DOS SANTOS ;105- 

APARECIDA MARQUES DE SOUZA ;106- ADELIA CHORES ;107- 

ROBERTO CARLOS CHORES;108- DENILZA SERAFIM DA ILVA 

NOGUEIRA;109- INES APARECIDA NAZARIO;110- JANAINA VELASCO 

ORTIZ;111- MARLISE GRACIELE MUQUIÇAI RAMOS;112- JORGE LUIZ 

MORAES PEREIRA;113- HERCULIS ALBERTINI VENTURELLI ;114- ELIANE 

GARCIA DIAS DE ANDRADE ;115- NILZA APARECIDA DE AZAMBUJA 
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;116- FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO;117- GILLIANY SOUZA LEÃO 

;118- RONEY BATISTA CARDOSO ;119- MARIA ELIZABEHT DA SILVA 

;120- JOSIANE PEREIRA ALVES;121- ELIEL PEREIRA ALVES;122- 

JUCILENE APARECIDA GOMES;123- DORACY FERREIRA DOS 

SANTOS;124- MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS;125- ERIVALDO DE 

CAMPOS;126- LUCIANA DE ARRUDA VENTURA;127- JUCIARA DAYDE DA 

SILVA;128- ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS ;129- SANDRA REGINA 

FERREIRA MOTTA;130- JANETCLES DOS SANTOS CARVALHO;131- 

ELIZA IGNEZ FAZOLO FERNANDES;132- JOSE GALVAO SILVA 

SEBALHO;133- AURELIO LEMES DA SILVA;

134- FABIO HENRIQUE DA SILVA;135- SEBASTIAO DUSSO BRAGA 

NETO;136- ROBERTO PEREIRA NEVES;137- PAULA CRISTINA CHAVES 

GOMES;138- WILSON FERREIRA DA COSTA;139- AGUINALDO MOURA 

DA SILVA;140- RAFAEL PEREIRA DA SILVA;141- NILTON JOSE 

CURVO;142- VITOR HUGO DE SOUZA MORAES CASTRO;143- SAULO 

ALVES BARBOSA;144- LEIDE APARECIDA SCATOLIN ;145- RONALDO 

APARECIDO DA SILVA MIRANDA ;146- JOSUÉ DE MIRANDA;147- LUIZ 

ANTONIO ASSUNÇÃO;148- GILDASIO MOTA DOS SANTOS ;149- 

ROSINILDO ROCHA MENDES;150- ADELINO AGUILAR ;151- LUCIANO 

MASSAVI ;152- LUIZ FERREIRA DOS SANTOS;153- LUIZ HENRIQUE 

RAUBER ;154- LAUDELINO AGUILAR ;155- IVONEY JUNIOR DE 

ALVARENGA;156- ANTONIO PIRELLI FIALHO;157- LUCIANA APARECIDA 

BISPO DANTAS;

158- ELIO DA SILVA LARA;159- ANDRICELI APARECIDA DA ROCHA;160- 

RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA;161- SANDRA PINTO DE MIRANDA 

JOVIOR ;162- DORELAINE DE OLIVEIRA CAETANO;163- ELISANGELA 

SERAFIM DOS SANTOS;164- GEANE APARECIDA RODRIGUES 

AMARAL;165- MARICELIA FRANCISCO DOS SANTOS;166- VANDERLICE 

MARTINS COIMBRA;167- CLAUDINEIA VICENTE RIBEIRO;168- NORZELI 

VALADARES RODRIGUES;169- CELINA BATISTA DE OLVEIRA;170- 

NILZABETE CEBALHO NUNES;171- GILVANETE PEREIRA SILVA;172- 

JOANA NOVAES;173- ELIANE APARECIDA DA SILVA;174- DILMA DA 

SILVA ALMEIDA;175- DOLKA FERREIRA DA SILVA;176- MARIA 

ROMAO;177- SUELY DA SILVA ROMEIRO;178- VILMA APARECIDA ROSA 

GONÇALVES;179- ROSIMAR SURUBI GOMES CAMPOS;180- OSMELINA 

RIBEIRO DOS SANTOS;181- BEATRIZ MARTINS MINSON;182- SONIA 

APARECIDA BALDOINO ROBELO;183- KESIA PARA DA SILVA;184- 

BENEDITA POICHE;185- ZILDA IZIDORIO TOME CORREIA;186- ALENICE 

LEMES MIRANDA;187- TEREZA GONÇALVES DE OLIVEIRA;188- JOSE 

RENATO MARTINS;189- ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO;190- LUANA 

DA SILVA SEBALHO;191- JAYNE NEVES RIBEIRO;192- REGINA 

GAMBARRA NEVES;193- ANA ODETE KORB DE ANDRADE;194- EDILAINE 

MARIA NOGUEIRA;195- CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA;196- ROSINETE 

APARECIDA SILVA SOUZA;197- ALINE BARBOSA DE FREITAS;198- 

TANIA MARIA BARBOSA CALISTO ;199- ELAINE FARIA DE ALVARENGA 

;200- MONIQUE EVIS NUNES;201- LUCIENE KORB DE ANDRADE;202- ANA 

ODETE DE OLIVEIRA;203- ZEILA DE SOUZA MENEZES;204- SIDNEY 

CARVALHAIS DE OUZA;205- DONIZETE ROMEIRO DA SILVA;206- 

EMERSON DA ILVA TEIXEIRA;207- APRECIDO RODRIGUES DOS 

SANTOS;208- DEIVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA ;209- JOSE VIEIRA DE 

OLIVEIRA;210- AGNALDO CARDOZO DE SOUZA;211- UENDEL FERREIRA 

RODRIGUES;212- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA;213- VALDIR DEMORI;214- 

DIEGO GOMES RAMOS;215- GILSON PETTER DA SILVA OLIVEIRA;216- 

VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS;217- EDILSON GONÇALVES DA 

SILVA;218- JOSE ABRAO MOREIRA;219- UGLEISSON PEREIRA DA SILVA 

;220- LUCIANO BISPO DE SOUZA;221- JAMILTON MARQUES DA SILVA 

;222- KLEBERLEY DE LIMA GUILHERME;223- LAERCIO FRANCISCO DE 

SOUZA;224- ELTON DA SILVA OLIVEIRA;225- GILVAN ALVES DE 

LIMA;226- ELIANI BONFIM SOLDERA;227- RICARDO HENRIQUE 

RODRIGUES;228- ALIPIO DE JESUS DA SILVA;229- AILTON VERIDIANO 

DA SILVA;230- MARCELINO ALVES DE JESUS;231- ADEMIRO TELES;232- 

VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA;233- JOSIAS PINTO DE MIRANDA;234- 

REGINALDO ALVEZ DA CRUZ;235- ALFEU MUSSOLINO;236- JOSE 

MOREIRA FIGUEIRA;237- DIELSON AREDES FALCI;238- ANDRE DE 

FRANCA ROSA;239- FERNANDA FERRAZ NETO;240- REINALDO 

FERNANDES DA SILVA;241- SEBASTIAO CEZARIO;242- FRANCISCO 

GARCIA LIMA;243- CARMELITO GUILHERME CEBALHO;244- ANTONIO 

CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO;245- STELA VIEIRA DA SILVA;246- DILSON 

MARTINS DE BRITO;247- JOSE WENDER BACCA MAISSE;248- ANTONIO 

JOSE DO NASCIMENTO;249- CLEDINEI ROCHA DO NASCIMENTO;250- 

AUSTROGILSON BOMPARTO PINTO;251- CLESIO MARIA ORTIZ;252- JOSE 

VANDER URUPE MASSAVI;253- VALDINEI DIAS OLIVEIRA DE JESUS;254- 

ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS;255- ASSIS SANTANA DE 

FIGUEIREDO;256- ALEX FABIANO DOS SANTOS;257- OSMAR 

SMIGURA;258- EWERSON ORTEGA BARBOSA;

259- ODAIR TORRES GOMES;260- JEFERTE VARGAS SANTANA;261- 

JOSE NILTON DE LIMA CARLOS. Eu, Joel Soares Viana Junior, que o 

digitei.Porto Esperidião - MT, 1 de fevereiro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

Bezerra.Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52455 Nr: 575-71.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Izidoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, 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 da parte autora, para, querendo, 

impugnar os embargos de declaração oposto pela parte requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56587 Nr: 1013-29.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 1538-40.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido da Cruz, Aparecido 

Anselmo Gerin, José Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT/2680, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação do(s) 

executado(s), cujo valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD 

(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55904 Nr: 540-43.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair Antonio Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, 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 da parte autora, para, querendo, 

impugnar os embargos de declaração oposto pela parte requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54956 Nr: 872-8.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 [...]Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Ex positis, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 124 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do 

condenado JADIR FERNANDES DE OLIVEIRA do regime semiaberto para o 

aberto, mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do 

vertente benefício:A) Comparecer mensalmente no Juízo da execução 

penal desta Comarca para assinar o termo de comparecimento, entre 01 

(um) a 10 (dez) de cada mês;B) Recolhimento domiciliar noturno entre 20h 

e 05h e finais de semana integralmente, salvo se provar trabalho lícito 

noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a 

situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;C) Não 

poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;D) Não poderá ausentar da 

Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;E) No prazo 

de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se encontra 

trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de revogação do 

benefício ora concedido;F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar 

drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes. G) Manter 

seu endereço sempre atualizado nos autos.H) Não cometer novo crime ou 

contravenção penal.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28800 Nr: 1048-96.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beraldo Lopes Barbosa, Claudinei Arão da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 28800

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB/MT- 10362/B, no montante de 01 URH, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 26895 Nr: 274-03.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Rodolfo de Souza Machado Borges, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENEDY RANIERI BARBOSA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Palma Dias - 

OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 26895

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Kleber de Souza Silva- 

OAB/MT- 8002, no montante de 01 URH, tomando em conta a natureza da 

causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, bem 

como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53429 Nr: 17-65.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 53429

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da Dra. Francis Raiane 

Kischner - OAB/MT- 20615/B, no montante de 01 URH, e para o Dr. José 

de Barros Neto – OAB/MT – 8841/B, no montante de 02 URH, tomando em 

conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelos 

Defensores ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 

27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor dos 

defensores dativos, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56030 Nr: 622-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelicio Lacerda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56030

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Otávio Simplício Kuhn- 

OAB/MT- 14238, no montante de 03 URH, tomando em conta a natureza da 

causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, bem 

como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 
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defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61069 Nr: 7591-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238, Willian Catarino Soares - OAB:5664/MT

 [...] Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Ex positis, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 124 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do 

condenado PAULO ROGÉRIO DA SILVA do regime semiaberto para o 

aberto, mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do 

vertente benefício:A) Comparecer mensalmente no Juízo da execução 

penal desta Comarca para assinar o termo de comparecimento, entre 01 

(um) a 10 (dez) de cada mês;B) Recolhimento domiciliar noturno entre 20h 

e 05h e finais de semana integralmente, salvo se provar trabalho lícito 

noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a 

situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;C) Não 

poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;D) Não poderá ausentar da 

Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;E) No prazo 

de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se encontra 

trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de revogação do 

benefício ora concedido;F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar 

drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes. G) Manter 

seu endereço sempre atualizado nos autos.H) Não cometer novo crime ou 

contravenção penal.Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje 

alterar em definitivo seu domicílio para outra Comarca, deverá peticionar 

nos autos mediante advogado ou, caso não possua condições de 

contratar um e assim informe, será nomeado advogado dativo, ocasião em 

que posteriormente este executivo de pena será encaminhado à Comarca 

em que o(a) mesmo(a) for residir.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50520 Nr: 158-55.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenildo Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 50520

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da Dra. Francis Raiane 

Kischner - OAB/MT- 20615/B, no montante de 03 URH, tomando em conta 

a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pela 

Defensora ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 

27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 2075-50.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Fernando Teles de 

Almeida - OAB:70.248/MG, Gilmar Campos Ferreira - 

OAB:129.628/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 51147

 Vistos etc.

Considerando que devidamente intimado para manifestar interesse na 

oitiva das testemunhas Jaime de Freitas Reis e João de Freitas Primo, o 

advogado de defesa deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, 

homologo a desistência das citadas testemunhas conforme requerimento 

do Ministério Público.

Outrossim, haja vista a expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha Armelindo Ferraro (fls. 716), não havendo nos autos 

informação acerca de seu cumprimento, solicite ao Juízo deprecado a 

devolução da carta precatória devidamente cumprida.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 19 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 246-88.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Aguilar Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 55428

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da Dra. Francis Raiane 

Kischner - OAB/MT- 20615/B, no montante de 03 URH, tomando em conta 

a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pela 

Defensora ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 

27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-09.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

O. T. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a petição inicial não veio instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), intime-se a parte 

autora para que anexe aos autos o comprovante de residência, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Empós, conclusos. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Porto Esperidião – MT, 15 de dezembro de 

2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000173-31.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Não 

sendo opostos embargos no prazo legal, ou após o trânsito em julgado da 

sentença que os rejeitar, que deverá ser certificado nos autos, expeça-se 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da CF. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Porto Esperidião, 15 de dezembro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 4392-61.2017.811.0080

 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: ROBERTO RIVELINO FORCINETTI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil. Postergo o pedido liminar porque se afigura prudente ouvir a parte 

contrária.

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. 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.: 54833 Nr: 427-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao MP para manifestação sobre a homologação do acordo. Remetam-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 1322-41.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VERDI, MAURI WOJCIECHOWSKI, 

ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 756-24.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEdA, NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aviados pelo Ministério Público em face de 

HÉLIO EUGÊNIO DE ARANTES e NILTON CARDOSO ROCHA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, e, via de consequência, ABSOLVO 

os acusados por não existir prova suficiente para a condenação, nos 

termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de 

estilo.Determino, por fim, seja expedido alvará judicial para restituição do 

valor pago à título de fiança para a conta bancária indicada pelo causídico 

dos acusados, nos termos do artigo 337 do Código de Processo 

Penal.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 4162-19.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aviados pelo Ministério Público em face de 

Márcio de Souza Leite, devidamente qualificado nos autos, e, via de 

consequência, ABSOLVO o acusado por não existir prova suficiente para 

a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 
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Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 344-25.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao MP. Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31068 Nr: 1096-07.2012.811.0080

 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: Hugo Jung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE BECKER JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA BOBRZYK - 

OAB:41E786/RS, MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - OAB:56.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30232 Nr: 160-79.2012.811.0080

 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: JOSE DAMBROS, MARCOS JOSÉ DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17379 Nr: 567-56.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geise Cristina Machado Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Liege Winkelmann de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43642 Nr: 2349-88.2016.811.0080

 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: ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 949-05.2017.811.0080

 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: ORAIDE FRANCISCA ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 
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trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46650 Nr: 958-64.2017.811.0080

 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: ORIVALDO ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 209-81.2016.811.0080

 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: DIVANDRO ANTENOR TODESCATO, JV TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL, Zaqueu Transportes e 

Logisticas LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE MORAIS - 

OAB:3424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA SOUZA BAHDUR - 

OAB:48359, Thiago Bocci Romualdo - OAB:49.707/PR

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46608 Nr: 948-20.2017.811.0080

 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: Clair Bona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47236 Nr: 1234-95.2017.811.0080

 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: VANILDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 
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desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46485 Nr: 809-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Decisão.

Vistos, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Laudo Pericial da POLITEC (fl. 36/40) e 

quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo e munições 

para o esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 29/08/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52102 Nr: 3526-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICESIO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49994 Nr: 2602-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENACY RODRIGUES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 3233-86.2017.811.0079

 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: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51490 Nr: 3235-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIZA BEZERRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 3306-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 2638-87.2017.811.0079

 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: Adão Aires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 2665-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 
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OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 2710-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA SANTOS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 2711-59.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENÇO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 2798-15.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Wilson Cesario

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 3087-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSA, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 3207-88.2017.811.0079

 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: Francisca Fiáia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51694 Nr: 3334-26.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE 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:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 15/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41215 Nr: 599-54.2016.811.0079

 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: Rita Vieira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

se manifestar sobre a informações da parte requerida juntadas em 

23/01/2018, ref. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 1129-58.2016.811.0079

 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: Rosa Rodrigues de Souza

 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:

 DELIBERAÇÕES

O MMª. Juíza proferiu a seguinte Sentença: “Vistos etc”. Ante a ausência 

da parte Requerida, apesar de devidamente intimada e sendo audiência de 

instrução resta preclusa a sua apresentação de memoriais. Assim, 

encerrada a instrução processual, o feito está apto para sentença, uma 

vez que a parte autora já apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato 

à inicial. Sendo que em relação à parte Requerida, como já mencionado, 

ocorreu a preclusão. Sendo assim, Decido:

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por ROSA RODRIGUES DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como 

rurícola na qualidade de segurada especial durante a maior parte de sua 

vida.

 Sustenta que, após o casamento com o lavrador Sr. Itamar Lopes 

Rodrigues, juntos deram continuidade aos afazeres rurícolas, laborando 

no plantio e colheita de milho, arroz feijão, cana de açúcar, etc.

 Relata que em meados de 2009, juntos foram laborar na Fazenda 

Roncador, tendo sido a CTPS de seu marido anotada de 2009/2012. 

Acrescenta que atualmente seu marido trabalha nesta Comarca como 

diarista/meeiro ainda nos afazeres rurícolas.

 Em decisão inaugural foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 
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indeferido a tutela provisória de urgência.

 Foi ofertada a contestação, pugnando a Autarquia requerida pela 

improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os requisitos 

legais.

A parte autora apresentou Impugnação à contestação.

Em audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas testemunhas da 

parte autora, tudo armazenado em mídia digital. No mesmo ato, a parte 

autora, a título de alegações finais orais, reiterou os termos da inicial 

pugnando pela total procedência da presente ação. Não houve 

apresentação de alegações finais por parte da autarquia ré, uma vez que 

não compareceu em audiência, restando preclusa a sua apresentação de 

memoriais.

É o relatório. Fundamento.

 Do mérito.

 Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 24/10/1960, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou documentos como início de prova material: Certidão de 

Casamento e Certidão de Nascimento, ambas constando a profissão do 

marido da autora como lavrador; anotação na CTPS do exercício do cargo 

de cerqueiro por seu marido, de 2009 a 2012.

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Destarte, ainda que os documentos acostados aos autos reportem ao 

marido da autora e indiquem apenas a profissão dele como de agricultor, à 

companheira/esposa que participe das atividades rurais do grupo familiar 

também é reconhecida a condição de segurada especial, nos termos do 

artigo 11, VII, “c”, da Lei 8.213/91.

 Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzida em 

audiência de instrução e julgamento, gravados em mídia.

 A testemunha Maria Alves dos Reis declarou que conhece a autora há 

cerca de 14 anos; que na época ela morava e trabalhava em uma 

chácara, e tanto ela como o companheiro exerciam atividade rurícola. 

Depois ela mudou-se com a família para outra fazenda na região do 

Roncador, sempre exercendo o labor rural. Hoje ainda vive 

exclusivamente do que produz na roça, dedicando-se ao plantio de 

mandioca e a criação de galinha.

A testemunha Leidiane Aparecida, por sua vez, informou que conhece a 

autora há aproximadamente 13 anos. Disse que ela trabalhava em uma 

Fazenda da região do Rasga Bunda, e junto com marido exerciam o labor 

rural. Então, depois ela e o marido teriam trabalhado em uma Fazenda na 

região do Roncador e, logo depois mudaram-se para uma chácara no 

Ribeirinho, onde dedicam-se ao plantio de hortaliças e criação de galinhas. 

Questionada, respondeu que a autora e o marido sempre trabalharam 

como rurícolas.

 Assim, as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a autora 

desenvolve atividade rural em regime de economia familiar

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ele o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora ROSA RODRIGUES DE SOUZA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento do benefício em sede administrativa.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 
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autos comprovante do cumprimento de referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 1153-86.2016.811.0079

 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: ANTONIA VIEIRA DE BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente a se 

manifestar sobre a petição da parte requerida de 22/01/2018, ref. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44366 Nr: 1953-17.2016.811.0079

 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: Maria Belmiro Rosas

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA BELMIRA ROSA, em consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 1927-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49519 Nr: 2334-88.2017.811.0079

 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: Jose da Luz Brandão

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 18/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49634 Nr: 2399-83.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES FEITOSA

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 18/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49668 Nr: 2416-22.2017.811.0079

 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: RAIMUNDO MENDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 18/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49766 Nr: 2475-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLA JACIRA TCATCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 18/01/2018 ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49910 Nr: 2542-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DA FONSECA

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 17/01/2018 ref. 10.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19931 Nr: 1253-51.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Fernando de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACQUELINE 

CAVALCANTE MARQUES, para devolução dos autos nº 

1253-51.2010.811.0079, Protocolo 19931, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 50599 Nr: 2828-50.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Indefiro os alimentos provisórios pleiteados, por ausência dos requisitos 

autorizadores, uma vez que entre a data do sinistro e o ajuizamento da 

presente demanda, passaram-se mais de um ano, o que não demonstra ao 

menos em sede de cognição sumária a necessidade de concessão do 

pedido em caráter emergencial.

CITE-SE o REQUERIDO para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 08/03/2018, às 

13hrs30min (MT), devidamente acompanhado por advogado (art. 334, §9º 

no Novo Código de Processo Civil).

 INTIME-SE a PARTE AUTORA, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 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 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, conforme estabelece o art. 334, §8º do Novo Código de 

Processo Civil.

Para fins de contestação, o requerido deverá observar o que preconiza o 

artigo 335, incisos I e II do NCPC.

Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, determino 

que o cartório tome as devidas cautelas.

DEFIRO a assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE a defesa técnica sobre a data e horário da audiência de 

conciliação.

Cumpra-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 01/12/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 3455-54.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B

 Proc. Cód. 51954

Carta Precatória

 Despacho

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia desta como mandado.

1) DESIGNO audiência para o dia 15/03/2018, às 14 hs 00 min (MT), onde 

será procedida a oitiva da testemunha RONALDO BARREIRA LUZ.

2) Intime-se a referida testemunha para comparecer à sessão ora 

designada.

 3) Notifique-se o Ministério Público.

4) Intime-se a defesa técnica.

5) Oficie-se ao Juízo deprecante informando-lhe.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

 Intime-se.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 05/12/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 3440-85.2017.811.0079

 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: Jhony Alves França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 A parte autora manifestou desinteresse na realização de audiência de 

conciliação, porém, conforme preconiza o artigo 334, §4º, inciso I do 

NCPC, a referida audiência só não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §5º do NCPC).

Assim, CITE-SE o REQUERIDO para comparecer a Audiência de 

conciliação/mediação que será realizada no dia 08/03/2018, às 

17hrs00min (MT), devidamente acompanhado por advogado (art. 334, §9º 

no Novo Código de Processo Civil).

 INTIME-SE a PARTE AUTORA, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). Ademais, 

DETERMINO que a Secretaria advirta expressamente as partes que o não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 727 de 756



comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação 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, conforme estabelece o art. 334, §8º do Novo Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 06/12/2017.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição. Diante disso, tenho que além de restar diretamente 

provada a materialidade delitiva, há sérios indícios de que o custodiado 

tenha sido autor do crime, uma vez que de acordo com os autos, o 

custodiado Raimundo adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser 

produto de crime, consistente em joias, notebook e outros objetos 

pessoais, além de manter em depósito para venda, sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, consistente 

em uma porção análoga a Crack e duas porções análogas a maconha. 

ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Consta dos 

autos representação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela 

prisão preventiva do corréu ROMÁRIO GOMES DE BRITO, vulgo 

“ROMARINHO”, já qualificado nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido 

ministerial de decretação da prisão preventiva do acusado ROMÁRIO 

GOMES DE BRITO, já qualificado nos autos. Diligencie-se e certifique-se o 

Gestor Judiciário acerca do cumprimento das cartas precatórias 

expedidas com a finalidade de citar os acusados Diego e Raimundo 

(presos). Cumprida a diligência e informando os acusados não possuírem 

condições para contratar advogado, remetam-se os autos imediatamente à 

Defensoria Pública para atuar em suas defesas técnicas. Por fim, tornem 

conclusos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48013 Nr: 1627-23.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donovane Gnadt Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:MT/ 9.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Cristiane Mendes dos Santos Souza, 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12602 Nr: 442-75.2010.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Vaz Cardoso, DRCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Moreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ...Ademais, em análise detida aos autos, verifico que a DPE patrocinava 

os interesses da autora e atualmente o expediente daquele núcleo 

encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, razão 

porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara desta 

comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir um 

advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e sessenta 

reais e dez centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser 

ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37157 Nr: 766-89.2015.811.0052

 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: Uziel Aparecido Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Ademais, 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 a as partes 

pugnaram produção de provas de forma genérica.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) O evento que 

acometeu a segurada foi um risco que enseja a exclusão do contrato de 

seguro? 2) O evento ocorreu dentro do limite de carência estipulado no 

contrato de Seguro? 3) A quem cabe o recebimento do seguro? 4) Há 

valores remanescentes ou faltantes em relação ao total do seguro e débito 

remanescente? 5) A doença que acometia a segurada se deu antes da 

contratação de seguro? 6) Houve desconhecimento das condições gerais 

do seguro? 7) Houve a omissão da Seguradora em proceder com os 

amparos assistenciais?

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal pugnada pelas partes, eis que 

entendo suficiente ao descortino do feito.

Nesta senda, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/02/2018, às 15h e 45min, 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 as partes e respectivos causídicos, bem como as 

testemunhas tempestivamente arroladas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6868 Nr: 50-77.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Lagarto Abraços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes Peppes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda filho - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Paula 

Ferreira - OAB:OAB/MT 13.776

 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.
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Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49868 Nr: 182-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ...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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30973 Nr: 828-37.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos n.º 828-37.2012.811.0052 (Código: 30973)

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, imputando-lhe a conduta tipificada no 

art. 147, caput, c.c art. 129, caput, do CP.

A denúncia foi apresentada (fls. 05/07) e o acusado apresentou resposta 

escrita à acusação (fl. 58).

Após o interrogatório do acusado (fls. 65/67), inquiriu-se as testemunhas 

arroladas pelo MP (fls. 72/75).

À fl. 103 o MP requereu a desistência da oitiva da vítima UEBERTON LUIZ 

DA SILVA, visto que, após várias tentativas, não foi encontrado (fls. 49, 

53 e 101-v).

À fl. 104, certificou-se o decurso do prazo para a advogada, que 

compareceu no interrogatório, juntar substabelecimento.

 É o relato do necessário.

Inicialmente, em razão das várias diligências infrutíferas para localizar a 

vítima UEBERTON LUIZ DA SILVA, homologo o pedido de desistência de 

sua oitiva, feito pelo MP.

No tocante à certidão de fl. 104, com base forte nos princípios do 

Contraditório e Ampla Defesa estampados no Art. 5, inc. LV da CF/88, é 

certo de que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena de 

nulidade absoluta.

 Isso posto, consoante a não manifestação do advogado constituído pelo 

réu, mesmo que devidamente intimado, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal 

do acusado para constituir novo advogado, ou, em não tendo condições, 

manifestar seu desejo de ser patrocinado por defensor dativo, devendo o 

Sr. Meirinho certificar.

 Declarada a falta de condições financeiras para contratação, desde já, 

NOMEIO o(a) Dr (a). AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 

para que atue como advogado nessa ação e, atento ao disposto no art. 

303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007 – 

OAB/MT -, 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 e ausência de Defensoria Pública nesta 

Comarca.

Regularizada a defesa do acusado, vistas ao MP para apresentação de 

memoriais finais. Com o retorno dos autos, intime-se a defesa, dativa ou 

constituída, para que apresente Alegações Finais.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39338 Nr: 511-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar ainda está 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que NÃO HOUVE NENHUMA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIALMENTE 

FÁTICA DESDE A DATA DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30649 Nr: 499-25.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Izidorio da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:2434-3

 Autos: 499-25.2012.811.0078 – Código: 30649

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante das informações constantes no ofício juntado à ref. 28, NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/0, 

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, 

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.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 436-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 436-24.2017.811.0078 – Código: 43224

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante das informações constantes no ofício juntado à ref. 30, NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 

21.378, 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.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar o que for de direito.

Cumpra-se.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71848 Nr: 747-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merentino Cepriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:13.746

 Vistos.

Abra-se vista à defesa para a apresentação de memoriais.

Postergo a análise do pedido de tratamento para a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 978-44.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermelindo Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Nilton Marcos Nunes 

Pereira - OAB:15481

 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 o oficio juntado aos 

autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 27670 Nr: 583-23.2011.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleozito José de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS 12.001, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do certificado nos presentes autos, dando conta de que a parte 

autora, embora ciente de que deveria dar impulso ao presente feito, 

mantém-se inerte a tal encargo processual, resta configurada, no caso em 

testilha, o seu desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda 

judicial.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o inc. III do art.485 do NCPC, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito.

Ao arquivo, com as anotações de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28935 Nr: 1811-33.2011.811.0032

 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: Antonia Fermina da Silva, Cesarino José da Silva, 

Antoninho Jose da Silva, Ataide José da Silva, Anair Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Agostinho José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora devidamente intimada da decisão de fl. 

66/verso (confomre certidão de publicação do dia 23/11/2016)deixou 

decorrer o prazo, sem manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestar sobre os oficios juntaos aos autos, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56959 Nr: 1343-64.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Aparecido de Almeida e Silva, 

Romulo Augusto de Lima Gonçalves, Luan Lucas Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TAQUES - OAB:, 

Defensoria Pública da Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, 

LARIANE SILVA MARTINS - OAB:14966/MT

 Vistos.

Considerando que os réus não foram intimados para a solenidade, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 (oito) de 

fevereiro de 2018, às 15h00min, onde será procedida com a inquirição da 

testemunha Eder Leal Caetano e o interrogatório dos réus.

Procedam-se com as intimações necessárias.

Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-44.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-44.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-29.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (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 23 de Maio de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-29.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (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 23 de Maio de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-81.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-81.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETI CELINO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETI CELINO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA EVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-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 23 de Maio de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-56.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ANTONIA DA SILVA (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-56.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ANTONIA DA SILVA (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)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-31.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERSSICA MAYRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000225-31.2017.8.11.0032 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JERSSICA MAYRA DA SILVA Vistos etc. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios, na hipótese de integral 

pagamento no prazo legal os honorários serão reduzidos a metade (Art. 

827 §1° NCPC). Ressalto que na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento no prazo legal, determino que o oficial de justiça desse juízo 

proceda à penhora de tantos bens quantos sejam necessários para 

garantir a execução (Art. 829 §1° NCPC) devendo inclusive diligenciar no 

cartório de imóveis dessa comarca. Caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis, intime-se o cônjuge do Executado, se casado for, salvo se 

casados sobre o regime de separação absoluta de bens (Art. 842 NCPC). 

O executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 915 do NCPC). 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-98.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR VITAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010083-98.2016.8.11.0032 EXEQUENTE: COLUNA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, CARLOS ANTONIO DA SILVA EXECUTADO: 

ODENIR VITAL DE OLIVEIRA Vistos e etc... Intime-se o autor para dar 
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andamento no feito, sob pena de extinção. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-34.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MUNIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

Requerente/Requerida, para tomar ciência quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-34.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MUNIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

· Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

Requerente/Requerida, para tomar ciência quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-14.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BRIZOLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

· Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

Requerente/Requerida, para tomar ciência quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-14.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BRIZOLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

· Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

Requerente/Requerida, para tomar ciência quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67546 Nr: 1291-39.2013.811.0053

 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 DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éris Alves Pondé - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, 

para o fim de DECLARAR definitiva a liminar concedida, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar 

as custas e as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de 

custas nº 7.603/2001, das Leis nº 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como 

as disposições do item 2.14.5 da CNGC. Condeno-o, entretanto, a arcar 

com os honorários advocatícios da parte Requerente, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, § 2.º e incisos I e IV, do Código de 

Processo Cível).Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que 

dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do CPC, que a dispensa em causas dessa 

envergadura. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO.Transitado em julgado, ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1325-72.2017.811.0053

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RIBEIRO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

NOMEAR DEPOSITARIO (QUALIFICAÇÃO COMPLETA), QUE ASSUMIRÁ A 

RESPONSABILIDADE MEDIANTE TERMO E COMPROMISSO, BEM COMO, 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84424 Nr: 125-93.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Vasconcelos 

- OAB:7037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao 

pagamento das taxas e custas processuais pertinentes, bem como, traga 

nos autos a cópia da decisão da qual o requerido deve ser intimado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74340 Nr: 1793-07.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Francine de Moura Ribeiro, OAB/MT 9.274 (Tel: 3023-0176 ou 98142-6995) 

como Defensora Dativa da parte Ana Aparecida da Costa, para atuar 

neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 948-09.2014.811.0053

 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 DAMACENO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre os laudos periciais de ref. 

22 e 26, no prazo de 15 (quinze) dias. A inércia ensejará concordância 

tácita.

No mais, em igual prazo, digam as partes acerca do interesse na produção 

de outras provas.

Após, conclusos para sentença.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 3653-1782 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte Iago Ricardo de Amorim, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83399 Nr: 1955-31.2017.811.0053

 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: THAMARA SABRINA DA COSTA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKISUEL MILKEWICZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 04: RECEBO a emenda à inicial. Anote-se.

 CITE-SE a parte Requerida.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84373 Nr: 93-88.2018.811.0053

 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: EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de apreciar os pedidos iniciais, observo que o advogado dativo da 

parte Autora, subscreveu petição requerendo a juntada de seu termo de 

nomeação, entretanto sem nenhum anexo nesse sentido.

Outrossim, acostou aos autos comprovante de residência da pare Autora 

ilegível.

Assim, INTIME-SE a parte Requerente, por meio de seu causídico para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, para que providencie o 

quanto necessário para regularizar sua representação processual, bem 

como forneça comprovante de residência da parte Autora legível, ambos 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a regularização, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84398 Nr: 110-27.2018.811.0053

 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: KALMAX WANTOIL SANTOS, SILVANA RODRIGUES DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os Autores requerem o deferimento de assistência judiciária, qualificando 

suas profissões como investigador de polícia e secretária, entretanto, 

deixaram de mencionar o valor de seus proventos, fundamentando não 

terem condições de prover a própria subsistência.

Outrossim, os demandantes não juntaram qualquer documento capaz de 

comprovar a alegada hipossuficiência em recolher as custas, desse 

modo, a simples declaração, não se mostra suficiente para concessão 

das benesses da gratuidade da justiça.

A excepcionalidade da assistência judiciária gratuita foi criada para as 

pessoas necessitadas, isto é, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família (NCPC, artigo 98).

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia aos Autores demonstrar, contabilmente, a impossibilidade 

de pagar a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que os Requentes somente alegaram, e não comprovaram 

a afirmada insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção (art. 290 CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 1088-38.2017.811.0053

 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: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD PEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: irinaldo josé da rosa - OAB:
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 Vistos etc.

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, e designo audiência de 

conciliação para o dia 06/03/2018 às 11:30 horas.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72122 Nr: 690-62.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JUSTINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo da parte Suzete Gonçalves Dias, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72122 Nr: 690-62.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JUSTINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 20 dias, manifestar sobre a 

carta precatória devolvida (Ref. 56), mais precisamente sobre a certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 689-77.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo da parte Suzete Gonçalves Dias, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 689-77.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos juntados pela parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 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: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:16025

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Fábia de Paula e Carmo Almeida, OAB/MT 16.025 (Tel: 99996-7938) como 

Defensora Dativa da parte Ademilson Duarte de Almeida, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 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: FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:16025

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR A SUA DEFESA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 689-77.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se o despacho anteriormente proferido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 689-77.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o procurador da parte Autora para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos juntados pela parte Requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, retorne a conclusão.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 630-55.2016.811.0053

 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: ESMERALDA NELIA REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA, IDOALDO 

RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Esmeralda Nelia Reiners em 

face de Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira, para: 

(i) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes; (ii) 

REINTEGRAR a requerente na posse do imóvel descrito na exordial; (iii) 

DETERMINAR à requerente devolver o numerário que recebeu da parte 

requerida em virtude do contrato entabulado, bem assim o valor das 

benfeitorias necessárias; e, (iv) AUTORIZAR a requerente, a título de 

perdas e danos, a reter 20% (vinte por cento) do total das parcelas 
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respectivamente recebidas, devendo devolver o restante aos requeridos. 

Julgo Extinto este processo com resolução de mérito, o que faço na forma 

do art. 487, I do CPC.Os valores a ser devolvidos à parte requerida 

deverão ser corrigidos pelo INPC e incidir juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde a data da citação.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse.Dada a sucumbência 

recíproca, cada parte arcará, à metade, com as custas e despesas 

processuais (CPC, art. 86). Cada parte arcará com os honorários de seus 

Advogados.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.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 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: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de interdito proibitório c/c liminar aforado por João 

Batstista de Abreu em face de Elenil Mendes Dias e outros.

Designada audiência de justificação, na referida ocasião, foi realizada a 

oitiva dos informantes Zulema Bordon Garcia e João Teodoro Filho, bem 

como deferiu-se parcialmente o pedido de antecipação de tutela.

Devidamente intimada em audiência, a Requerida apresentou contestação 

acostada à ref. 18.

Instados à manifestarem quanto a produção de provas, a parte Requerida 

pugnou pela produção de prova testemunhal, documental e depoimento 

pessoal das partes. O autor deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar acerca das provas que desejava produzir (ref. 31).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico a inexistência de preliminares arguidas pelo pela parte Requerida, 

inexistindo nulidades a serem sanadas, estando às partes regularmente 

representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda a necessidade de 

comprovação do efetivo exercício da posse.

 Desse modo, considerando-se a necessidade de tais elucidações, 

determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

autor e réu.

Designo o dia 12/04/2018 às 15h00min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

 Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas. Caso seja necessária a intimação 

das testemunhas, observar o disposto do art. 455 do CPC.

Em atenção a Portaria n.º 62/2017-DF, remeto os autos à Secretaria do 

Fórum, para nomeação de advogado dativo em favor da parte Requerida, 

o qual deverá ser cientificado das obrigações e restrições constantes da 

CNGCJ/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de medida liminar deferida pelo MM 

Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de 

Cuiabá/MT em ação de busca e apreensão que corre naquela comarca, 

nos termos do § 12, do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Assim, pagas as custas processuais, bem como presentes as peças 

necessárias, DETERMINO o cumprimento da decisão proferida naquele 

Juízo nesta comarca, observando-se as determinações contidas naquela 

decisão.

Cumpra-se, SERVINDO cópia desta decisão como mandado.

Intime-se a postulante.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001026-15.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE LEITE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-38.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de fevereiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010391-08.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de fevereiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011915-11.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8011915-11.2013.8.11.0053 REQUERENTE: RUI RODRIGUES 

REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, §1º do CPC. Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19669 Nr: 2876-47.2008.811.0039

 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: IVONI LONGO SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2876-47.2008.811.0039

Código nº 19669

Vistos.

Considerando que a conclusão destes autos, à apreciação desta 

magistrada, fora feita de forma indevida, determino o retorno dos autos à 

secretaria, para integral cumprimento da decisum retro.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25484 Nr: 1103-59.2011.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO JOSÉ ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO, ODAIR POVUAÇÃO, MARCELO ALVES DA SILVA, MÁRCIO 

FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486/MT, SERGIO LUIZ FANELLI DE LIMA - OAB:

 Ofício nº 04/2018-GAB.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de janeiro de 2018.

Excelentíssima Senhora Relatora:

 Pelo presente, para o fim de informar este juízo acerca da decisão 

exarada no AI n.º 1002541-16.2017.8.11.0000 datado de 08 de junho de 

2017 - Classe 202 - CNJ – Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, 

tendo por objeto a decisão exarada no Processo Cível Código 25484, em 

que é Agravante: Eugênio José Uliana, presto informações o que faço nos 

seguintes termos.

 O agravante em folha nº. 26 junta somente ao feito o termo de declaração 

para gozar dos benefícios da lei nº. 1.060/50, e documento também 

meramente declaratório quanto à alegação em ser trabalhador rural ou 

pertencer à associação rural (fl. 233/234), desta forma, o magistrado a 

época negou provimento aos embargos de declaração, por não haver 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Desta feita, em análise das decisões proferidas, bem como dos pretensos 

documentos juntados como prova da insuficiência de recursos do autor, 

não são suficientes para comprovar o argumentado e posteriormente 

deferir os benefícios da justiça gratuita.

 No mais, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para quaisquer 

outras informações que entender necessárias.

Colho o ensejo para renovar protestos de apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA

DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

DD. Relatora do Agravo de Instrumento nº 1002541-16.2017.8.11.0000 - 

Classe CNJ - 202

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA SECRETARIA CÍVEL

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

CUIABÁ-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 376 Nr: 30-48.1994.811.0039

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE LIMA, HELENA MARIA COLARINO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:MT-3.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1997/1617.

CÓDIGO Nº. 376.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 375).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 377 Nr: 28-73.1997.811.0039

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS GUSTAVO DE SOUZA 

- OAB:26283-A/SP, SERGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:MT-3.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1997/1624.

CÓDIGO Nº. 377.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 375).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3907 Nr: 886-02.2000.811.0039

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT-3813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2000/528.

CÓDIGO Nº. 3907.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 375).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de DireitoAUTOS Nº 2000/528.

CÓDIGO Nº. 3907.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 375).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 70054 Nr: 1249-27.2016.811.0039

 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: DOROTÉIA FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA E TRANSPORTES EIRELI-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.367, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013A

 Autos nº. 1249-27.2016.811.0039.

Código nº. 70054.

Vistos.

 Conforme requerimento das partes, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 12 de abril de 

2018, às 14h 00 min, devendo as partes, bem como seus procuradores 

serem intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências 

legais.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 1567-10.2016.811.0039

 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: NILVA BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Considerando que o presente feito ainda pende de realização de perícia 

médica para avaliar a extensão do dano sofrido pela parte autora, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária 

desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert 

desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil.Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da 

Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual 

seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo 

único, da referida resolução,Superado o prazo ventilado, certifique-se e à 

conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento.Por fim, haja vista que a perícia foi 

requerida por amba as partes e dada a complexidade do exame, tal valor 

deverá ser partilhado entre as partes, em 50% (cinquenta por cento) para 

cada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78199 Nr: 1397-04.2017.811.0039

 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: MARIA LÚCIA MARQUIORETO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24233

 AUTOS Nº 1397-04.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº 78199.

Vistos.

 Compulsando atentamente os autos verifico que a parte requerida 

descumpriu a decisão liminar concedida em referência n. 71/72, 

transferindo o imóvel objeto do litígio ao arrematante, apesar de 

devidamente intimada da suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, 

razão pela qual fixo a multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais).

Inobstante a decisão imposta por este Juízo, foi devidamente oficiado e 

cientificado o cartório de ofício, bem como o requerido (ref. nº. 74/78), 

assim, contata-se a insistência em descumprir o decreto judicial proferido 

em referência n. 71/72.

Com efeito, DETERMINO que a requerida efetue o cancelamento da 

transferência do imóvel ao arrematante (Sr. Antônio Paulo Rispoli Chiquetti) 

e, posteriormente, que o setor responsável do Cartório do 1º Ofício desta 

comarca proceda com a restrição judicial na matrícula do imóvel, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa fixada, em caso de 

descumprimento desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74003 Nr: 3118-25.2016.811.0039

 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: OSMAR CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA MOLINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3118-25.2016.811.0039.

Código nº. 74003.

Vistos.

Considerando o descredenciamento da conciliadora deste juízo, bem como 

devido o fato não ter tempo hábil para o credenciamento do próximo 

colocado do teste seletivo, redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

anteriormente designada para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 12 de abril de 2018, às 14h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 2873-14.2016.811.0039

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DA SILVA, GILBERTO 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c com o artigo 212, parágrafo único, e artigo 213, inciso II 

da Lei 6.015/1973, alterado pela Lei nº. 10.931/2004 JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO de retificação da área, de matrícula n. 407 do Cartório de 
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Registro Imóvel desta Comarca, em conformidade com o Memorial 

descritivo (referência nº. 213/264).Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que seja efetivada a 

averbação da retificação da matrícula n. 407, devendo ainda, encaminhar 

a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias a reposta do cumprimento desta 

determinação.Encaminhe juntamente ao mencionado Ofício a cópia desta 

sentença, bem como do memorial descritivo e mapa constantes em 

referência nº. 213/264.Condeno o requerente ao pagamento das 

remanescentes custas processuais.Prestadas as devidas contas pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56971 Nr: 1627-51.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO , CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.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).Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 29 de janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 1675-39.2016.811.0039

 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: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA-ME, 

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEIS REAL LTDA, BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ, BANCO 

FIAT S/A, E. R. DE LIMA, CASTRO NETO & CASTRO LTDA.-ME, M2 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, FISCHER & CIA LTDA - 

EPP, AUTO POSTO BOLA SETE LTDA., MASSAROLI & CIA. LTDA-EPP, 

BOMBAS HIDRÁULICA UNIÃO LTDA., AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS Nº 1675-39.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 71091.

Vistos.

 Em conformidade com a proposta de honorários oferecida em folha nº. 

736, pelo administrador judicial, deem-se vistas às recuperandas para se 

manifestarem sobre o valor apresentado, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

Cumpra-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 2675-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução e, para tanto, cite-se o devedor para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 652 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do mandado de 

citação [art. 736 e art. 738, ambos do CPC]. Não havendo pagamento, 

proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado [art. 143, inciso V e art. 652, § 1.º, 

ambos do CPC].Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, 

caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 745-A do CPC].Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 652-A, 

parágrafo único do CPC].Após, cumpridas as determinações supracitadas 

e, quedando-se inerte o executado, volte-me conclusos para análise do 

p e t i t ó r i o  d e  r e s t r i ç ã o  j u d i c i a l  d o  b e m  a l i e n a d o 

fiduciariamente.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75536 Nr: 255-62.2017.811.0039

 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: DALVA ALMICI ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade híbrida à autora, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde a data de 05/07/2016.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 
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§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se 

com a liquidação da sentença e, desde que o valor da condenação não 

ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC 

não haverá remessa necessária.Publique-se.Registre-se (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). Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de 

janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77901 Nr: 1246-38.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLÚCIO BEZERRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865

 Diante do exposto, estando presentes os pressupostos legais, nos 

termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, c/c o artigo 36 do Código 

Penal, concedo ao reeducando VANDERLÚCIO BEZERRA MARTINS a 

progressão para o regime S.O REEDUCANDO TEM O PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SUA PENA NO 

NOVO REGIME, DE MODO QUE, NESTE INTERREGNO, DEVERÁ 

PROVIDENCIAR AS DOCUMENTAÇÕES DEVIDAS PARA SEU CADASTRO 

AO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DA CADEIA PÚBLICA LOCAL OU 

REQUERER EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, CASO RESIDA EM 

OUTRO MUNICÍPIO.Fica, desde já, cientificado e advertido o apenado, que 

em caso de descumprimento injustificado das condições ora impostas, 

sofrerá a regressão deste regime para o REGIME FECHADO.Comuniquem 

à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também fiscalizar o 

cumprimento das medidas cautelares impostas ao reeducando, os quais 

tomarão as providências legais e comunicar este Juízo quando do 

descumprimento da ordem judicial em apreço. Expeça-se a guia de 

controle de cumprimento das condições assumidas pelo reeducando, nos 

termos do provimento n. 10/07 CGJ-MT.Expeça-se ofício comunicando a 

Diretora da Cadeia Pública local quanto à decisão ora prolatada, bem como 

que promova imediatamente a inserção do reeducando no novo regime, 

para que este usufrua desde já dos benefícios advindos da 

progressão.Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor do reeducando, devendo este ser posto imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Certifique-se o Sr. Oficial de 

Justiça, no momento da soltura, quanto ao endereço em que o reeducando 

irá residir.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60434 Nr: 392-15.2015.811.0039

 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: SPTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 392-15.2015.811.0039

CÓDIGO 60434

Vistos.

A príncipio, intime-se o inventariante afim de que compareça à Prefeitura 

Municipal deste município no prazo de 15 (quinze) dias, para que efetue a 

quitação dos tributos incidentes sobre bens imóveis conforme 

manifestação da Fazenda Pública Municipal às fls. 119.

 Ademais, ante a informação de fls.124, nos termos do artigo 183,§1º, do 

CPC, determino a remessa dos autos à Fazenda Pública Estadual, para 

que, no prazo legal, aquela procuradoria informe nos autos quanto à 

existência de débitos em nome dos herdeiros conforme Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF informados em manifestação de fls.24.

Cumpridas tais determinações e, havendo débitos a serem pagos em sede 

de Tributos Estaduais, faculto desde, já o prazo de 15 (quinze) dias para 

seu adimplemento.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69775 Nr: 1156-64.2016.811.0039

 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: ROSILENE BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do óbito do “de cujus”, qual seja, 22.10.2015, nos 

termos do art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/91.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 29 

de janeiro de 2018.Lilian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70368 Nr: 1353-19.2016.811.0039

 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: FRANCISCA GARCIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o 

valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72389 Nr: 2364-83.2016.811.0039

 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: CREUZA MARGARIDA TRINDADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, 

com espeque no art. no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Isenta a parte autora de custas e despesas processuais, tendo em 

vista a concessão das benesses da justiça gratuita, conforme o art. 98 do 

NCPC.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se (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). Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de janeiro de 2018.Lilian 

Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 3048-08.2016.811.0039

 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: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do óbito do “de cujus”, qual seja, 22.02.2016, nos 

termos do art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/91.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 29 

de janeiro de 2018.Lilian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74645 Nr: 3460-36.2016.811.0039

 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: JESUS ALBINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade híbrida à autora, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde a data de 06/04/2016.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se 

com a liquidação da sentença e, desde que o valor da condenação não 

ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC 

não haverá remessa necessária.Publique-se.Registre-se (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). Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de 

janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76565 Nr: 645-32.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARBOSA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637/MT

 Ante o exposto, Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços 

comunitários, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da 

execução penal.Registro que o descumprimento injustificado da pena 

restritiva de direito, acima aplicada, ensejará sua revogação e, 

consequentemente a execução da pena privativa de liberdade pelo réu. 

(art. 44, §4°, CP).Prejudicada a análise do cabimento de suspensão 

condicional da pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do 

Código Penal).DISPOSIÇÕES FINAISReconheço ao réu o direito de apelar 

em liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação 

de sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 
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requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado.Condeno o 

acusado no pagamento das custas processuais.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A)Lancem-se os nomes do réu no rol dos 

culpados; B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;E)Arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 84049 Nr: 4488-05.2017.811.0039

 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: CELSO RIBEIRO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O, SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

19877/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR para determinar que a requerida ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se RESTABELEÇA o 

serviço no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena do 

pagamento de multa cominatória diária no valor de R$. 500,00 (quinhentos 

reais), a incidir da data do descumprimento do termo ad quem e pelo prazo 

inicial de 15 (quinze) dias, quando deverá a parte autora esclarecer sobre 

o cumprimento e pugnar por incidência de nova multa majorada, caso se 

torne insuficiente.Por fim, esclareço que a presente decisão não tem o 

condão de permitir à parte requerente o inadimplemento das faturas 

regulares e vincendas durante o processo, que deverão ser enviadas 

pela requerida ao seu endereço normalmente e sem os valores 

impugnados e objeto da lide – R$. 3.844,63 (três mil, oitocentos e quarenta 

e quatro reais e sessenta e três centavos) -, pois o inadimplemento da 

fatura de consumo atual/regular permite o corte/supressão do serviço de 

energia elétrica, atendido o devido processo legal pela concessionária do 

serviço público.No mais, DESIGNO 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 

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.Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no 

estado – CNGC, art. 925. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57150 Nr: 1710-67.2014.811.0039

 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: MARLON NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES e 

CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o benefício auxilio 

doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a 

partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 10.05.2017. Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 29 de janeiro de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57542 Nr: 1877-84.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BERTOLIN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON VERSALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil HOMOLOGO por sentença o presente acordo para:A.FIXAR a data de 

devolução do bem imóvel à vendedora, livre e desocupado até o dia 11 de 

outubro de 2017.B.FIXAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem 

pagos ao requerido/devedor a título de reembolso de valores no ato da 

desocupação do bem, mediante recibo de pagamento. Sem condenação 

em custas e honorários de sucumbência.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso 

do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informat izado de 1ª  Instância – Apolo ou 

PROJUDI).Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de 

janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 2180-98.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2180-98.2014.811.0039

CÓDIGO 58329

Vistos.

Intime-se a parte Requerente, por meio de seu patrono, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente bens passíveis de penhora ou caso 

requeira restrição judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63558 Nr: 1375-14.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR MIRANDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:MT 10.044

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Dispensado o relatório por força do que dispõe o §3º do art. 81 da Lei 

9.099/95.

 O Ministério Público ofereceu denúncia contra Arthur Miranda Duarte, já 

devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 

147, CP.

O processo seguiu seu trâmite de forma regular, não havendo nulidades 

ou irregularidades a serem sanadas ou declaradas de ofício, nem causas 

de extinção da punibilidade. Em audiência de instrução fora ouvida a vítima 

e interrogado o acusado.

 Em alegações orais o Ministério Público e a defesa pugnaram pela 

absolvição do acusado em razão da inexistência do fato/atipicidade da 

conduta.

Compulsando os autos, bem como o depoimento detalhado da vítima, 

verifica-se da análise do tipo penal disposto no artigo 147 do Código Penal, 

este não restou configurado, não estando presentes os elementos 

caracterizadores para o preenchimento do preceito primário. O fato não se 

amolda ao tipo penal apontado, tampouco configura ilícito penal.

 Desse modo, ABSOLVO o acusado ARTHUR MIRANDA DUARTE, com 

fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin Vinicius Castro Cintra

Promotora de Justiça Advogado

Arthur Miranda Duarte

 Acusado(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66777 Nr: 82-72.2016.811.0039

 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: IVANIR PERES PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68713 Nr: 774-71.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238

 AUTOS Nº 774-71.2016.811.0039

CÓDIGO 68713

Vistos.

Tendo em vista o consignado em ref. 118, intimem-se a ré e seu 

advogado, para que apresentem as razões recursais, com fulcro no artigo 

600, § 4º, do Código de Processo Penal.

 Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentar 

as respectivas contrarrazões de recurso de apelação, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 1115-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): WTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70042 Nr: 1239-80.2016.811.0039

 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: VALDECI ANTONIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71396 Nr: 1853-85.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:SP-31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71545 Nr: 1951-70.2016.811.0039

 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: DARLAN BORTOLIN SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIL SALVATERRA CARVALHO, 

MARCELO PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1951-70.2016.811.0039.

Código nº. 71545.

Vistos.

Darlan Bortolin Silvestre ajuizou a presente Ação de reparação de danos 

em acidente de veiculo cumulada com dano moral e lucro cessante em 
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desfavor de Jovanil Salvaterra Carvalho.

Entretanto em folhas nº. 194/196, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 195/196), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 195/196 dos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 2570-97.2016.811.0039

 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: SILVIA APARECIDA ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde o requerimento administrativo, ou seja, 

13.07.2016, DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

sa lá r ios -mín imos  nos  t e rmos  do  a r t .  496 ,  §3 º ,  I , 

CPC.Publique-se.Registre-Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 29 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73154 Nr: 2720-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução e, para tanto, cite-se o devedor para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 652 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do mandado de 

citação [art. 736 e art. 738, ambos do CPC]. Não havendo pagamento, 

proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado [art. 143, inciso V e art. 652, § 1.º, 

ambos do CPC].Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, 

caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e, 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 745-A do CPC].Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 652-A, 

parágrafo único do CPC].Após, cumpridas as determinações supracitadas 

e, quedando-se inerte o executado voltem-me conclusos para análise do 

p e t i t ó r i o  d e  r e s t r i ç ã o  j u d i c i a l  d o  b e m  a l i e n a d o 

fiduciariamente.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 2081-26.2017.811.0039

 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: ENMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O, Rosimar Domingos dos Reis - OAB:15.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE, NOS PRESENTS AUTOS, AS PRIMEIRAS 

DECLARAÇOES PARA O TERMO DO INVENTARIO, CONFORME DECISAO 

DE REF. 04.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82713 Nr: 3812-57.2017.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CABRAL MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Autos 3812-57.2017.811.0039

Código 82713

 VISTOS.

1) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC, sobretudo por estar (em) assistido (s) pela Defensoria 

Pública Local;

2) Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, 

porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme 

determina o §1º do art. 919, do NCPC. Com efeito, não estão presentes os 

requisitos para concessão da tutela provisória nem a execução 

encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução;

3) Intime-se o embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, I, do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo
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Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 05/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a deficiência da infraestrutura predial do Fórum desta 

Comarca;

 CONSIDERANDO a completa ausência de espaço físico para a guarda e 

armazenamento adequado dos bens apreendidos nos inquéritos policiais;

 CONSIDERANDO a importância do armazenamento apropriado dos bens 

apreendidos a fim de se evitar sua degradação;

 RESOLVE:

Art. 1º. O Fórum da Comarca de Sapezal/MT não receberá mais bens 

apreendidos em inquéritos policiais até que seja disponibilizado espaço 

físico para seu devido armazenamento.

§ 1º. Fica vedado aos servidores deste sodalício o recebimento de bens 

apreendidos.

 §2º. Caso sejam apresentados quaisquer bens apreendidos aos 

servidores responsáveis pelo setor de protocolo e distribuição, os 

mesmos deverão recusar o recebimento com fundamento nesta Portaria.

Art. 2°. O acautelamento dos bens será de responsabilidade da autoridade 

policial que realizou sua apreensão.

Parágrafo único. A autoridade policial deverá informar a este Juízo o 

inquérito policial ao qual o bem apreendido estiver vinculado.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Excelentíssimo Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, ao Exmo. Promotor de Justiça desta Comarca, à Ilma. 

Defensora Pública desta Comarca, ao Exmo. Prefeito Municipal de Sapezal, 

Ilmo. Delegado de Polícia desta Comarca e ao Comando da Polícia Militar.

Sapezal/MT, 31 de janeiro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 1215-42.2010.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMI JULIA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNO HENRIQUE SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO 

- OAB:MT 6.670

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de inventário, proposto por ORMI JULIA SCHNEIDER, em razão do 

falecimento do de cujus ARNO HENRIQUE SCHNEIDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que a inventariante é filha de cujus ARNO 

HENRIQUE SCHNEIDER, falecido em 22 de Maio de 2010, ao qual informa 

que o falecido não deixou testamento, deixou dívidas e bens a inventariar.

Os herdeiros informados na inicial são: Adelaide Schneider Dal´Maso, 

Adelar Afonso Schneider, Hermelides Maria Schneider, Inez Luciana 

Scheneider, Jaqueline Scheneider Scariote, José Lazaro Schneider, Ormi 

Julia Schneider, Marcia Schneider Mógnon e Carmem Antonia Schneider 

Kampf (falecida, cujos filhos são Janaina Kampf, Mauricio Kampf, Luana 

Kampf e Vinicius Kampf).

Os herdeiros foram devidamente citados manifestaram durante todo o 

trâmite processual, colaborando a todos os comandos determinados pelo 

Juiz.

Ante a maioridade de todos os herdeiros, a manifestação Ministerial é 

desnecessária.

A inventariante peticionou à ref. 849/872 juntamente com todos os 

herdeiros, pugnando pela prolação da sentença homologatória e 

apresentação do formal de partilha.

Acompanham a inicial os documentos consistentes nos documentos 

pessoais dos, herdeiros, certidões negativas de débitos junto às 

Fazendas Públicas, certidão de óbito e demais documentos necessários 

ao deslinde do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente constato a legitimidade da inventariante para requerer a 

abertura de inventário nos termos do artigo 616 II do CPC/2015.

As primeiras declarações foram apresentadas, os herdeiros se 

manifestaram e não houve impugnação, os autos foram remetidos com 

vistas à Fazenda Pública que procedeu a Avaliação dos Bens e efetuou o 

calculo do imposto devido e apresentou as últimas declarações.

O ITCMD foi devidamente recolhido, consoante comprovação às fls. 354, 

355 e 399.

As custas e taxas judiciais foram devidamente recolhidas e atualizadas de 

acordo com o valor da causa, consoante comprovantes de recolhimento 

de fls. 364 e 389.

O pedido de quinhão se encontra nos autos, especificado para cada 

herdeiro nos termos do artigo 647 do CPC/2015.

Diante disto, verifico que os requisitos previstos nos artigos 610 e ss do 

CPC, foram obedecidos, havendo requerimento de nomeação de 

inventariante, declaração quanto aos títulos dos herdeiros e bens do 

espólio, sendo atribuídos valores aos bens, para fins de partilha.

Em relação a penhora efetuada no rosto dos autos de fls. 795, ressalto 

que a mesma será mantida, todavia, a mesma só recai sobre o quinhão 

referente ao herdeiro Adelar Afonso Schneider, referente ao Cumprimento 

de Sentença Autos nº 1132-60.2009.811.0078 Código 36295 em Trâmite 

nesta Comarca.

Verifico ainda, a juntada da certidão de óbito do de cujus, que os 

herdeiros são capazes, e que a partilha é amigável, sendo certo que a 

partilha dos bens entre os respectivos herdeiros encontra-se devidamente 

formalizada nos autos.

Diante do exposto, nos termos do artigo 654 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha de fls. 849/868, relativa aos bens deixados pelo falecido 

ARNO HENRIQUE SCHNEIDER, em favor dos herdeiros Adelaide Schneider 

Dal´Maso, Adelar Afonso Schneider, Hermelides Maria Schneider, Inez 

Luciana Scheneider, Jaqueline Scheneider Scariote, José Lazaro 

Schneider, Ormi Julia Schneider, Marcia Schneider Mógnon e Carmem 

Antonia Schneider Kampf (falecida, cujos filhos são Janaina Kampf, 

Mauricio Kampf, Luana Kampf e Vinicius Kampf), ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Expeça-se ALVARÁ AUTORIZATIVO para a Divisão/Desmembramento do 

Condomínio Imobiliário pelos já proprietários (Adelaide Schneider DalMaso, 

Ormi Julia Schneider, Adelar Afonso Schneider, Inês Luciana Schneider, 

Marcia Schneider Mognon, José Lázaro Schneider, Hermelides Maria 

Schneider, Jaqueline Schneider Scariote, Espolio de CARMEM ANTONINA 

SCHNEIDER KAMPFF que tramita sob o n.º 430/2010 - Cód. 38785 – CNJ 

n.° 1077-75.2010.811.0078 na VU Sapezal/MT) e do Espolio Arno Henrique 

Schneider, na forma do art. 1.320 do NCC, com apresentação de croqui e 

memorial descritivo anexo e também diretamente ao CRI da Comarca de 

Sapezal/MT, referente a Matrícula originária do Imóvel Rural matrícula 202 

(R-33), atual matrícula Georreferenciada n.º 4425 e 4426 do RGI de 

Sapezal/MT, devendo a Garantia hipotecaria que recai sob as matrículas 

originárias(4425 e 4426) se manter incólume sobre todas as novas 

matrículas criadas pela divisão/desmembramento até a quitação integral do 

débito, visando com isso localizar o acervo patrimônio pertencente ao 

Espolio Arno Henrique Schneider, conforme tabela abaixo definida nas 

matrículas:

Ordem Nome Matrícula 4425 Matrícula 4426

1 Espólio de Arno Henrique Schneider 588,8841 219,077

2 Adelar Afonso Schneider 21,8105 8,1140

3 Hermelides Maria Schneider 21,8105 8,1140
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4 Inês Luciana Schneider 21,8105 8,1140

5 Marcia Schneider Mognon 21,8105 8,1140

6 Jaqueline Schneider Scariote 21,8105 8,1140

7 Jose Lázaro Schneider 21,8105 8,1140

8 Adelaide Schneider Dal´Maso 21,8105 8,1140

9 Espolio de Carmem Antonina Schneider Kampff 21,8105 8,1140

10 Ormí Julia Schneider 21,8105 8,1140

Total 785,1787 292,1026

Expeça-se ALVARÁ de transferência de valores, para proceder o 

pagamento de parcela de acordo judicial com o Banco do Brasil feito pelo 

Espolio Arno Henrique Schneider, utilizando-se do valor depositado em 

juízo pelo Banco SICREDI da conta-corrente encerrada pela referida 

instituição em virtude do óbito, no valor de R$ 12.021,13 (atualizado até 

10.10.2017) na conta aberta pelo Banco do Brasil em nome de Arno 

Henrique Schneider para pagamento do crédito ao Banco (Banco do Brasil 

- AG 4921-2 e C/C 31028532-1), para abater do saldo devedor das 

operações.

Expeça-se ALVARÁ AUTORIZATIVO para vendas BENS MÓVEIS do 

acervo do Espolio, conforme Contrato de Compra e Venda anexo, no valor 

total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), valor de mercado do 

referido maquinário, a ser pago em 04 (quatro) parcelas anuais até o dia 

31 de maio de cada ano a contar do ano de 2018, a fim de que o dinheiro 

advindo da venda seja pago o Banco do Brasil único credor deste Espolio; 

que perfaz o debito ainda em aberto com o credor no montante e nas 

parcelas abaixo, pautado na boa-fé objetiva e a litigância de boa-fé das 

partes quanto a origem da integralidade do pagamento ao credor Banco do 

Brasil, o valor remanescente do débito anual que não for coberto pelo 

Compra e Venda dos maquinários, será adimplido conforme Contrato de 

Arrendamento anexo, além da Garantia hipotecaria que recai sob os 

imóveis matrícula 4425 e 4426 até a sua quitação integral.

Planilha de Pagamentos de todos os débitos atuais do Espolio ainda não 

pagos

Ordem Data Valor Credor

1 29/06/2018 R$ 127.371,52 7.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano 

e Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

 01/06/2018 R$ 126.414,62 7.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2011

 15/05/2018 R$ 41.099,34 7.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

2 29/06/2019 R$ 127.371,52 8.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano 

e Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

 01/06/2019 R$ 126.414,62 8.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2011

 15/05/2019 R$ 41.099,34 8.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

3 29/06/2020 R$ 127.371,52 9.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano 

e Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

 01/06/2020 R$ 126.414,62 9.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2011

 15/05/2020 R$ 41.099,34 9.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

4 29/03/2021 R$ 127.371,54 10.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano 

e Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

 29/04/2021 R$ 126.414,62 10.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano 

e Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2011

 15/05/2021 R$ 41.099,36 10.ª Parcela Banco do Brasil + 6,168% ao ano e 

Poupança sob o saldo devedor, atualizado até 29.04.2016

TOTAL R$ 1.179.541,96

 Quanto aos direitos ao herdeiro ADELAR AFONSO SCHNEIDER, 

resguardando o interesse de terceiros DETERMINO:

a) Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, para que 

averbe a penhora efetuada no rosto dos autos, sob os direitos do herdeiro 

Adelar, na matrícula criada proveniente do desmembramento das 

matrículas 4425 e 4426, bem como no lote urbano localizado na quadra 56 

lote 06 do Loteamento Aguas Claras.

b) Oficie-se a Prefeitura Municipal de Sapezal, para que quando do 

p a g a m e n t o  d o  P r e c a t ó r i o  P r o v e n i e n t e  d o  P r o c e s s o 

1506-03.2014.811.0078 Código 77287, seja depositado em Juízo o valor 

de R$37.547,82(Trinta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

oitenta e dois centavos) referente a quota parte do herdeiro ADELAR 

AFONSO SCHNEIDER, em virtude da Penhora de Direitos efetuada no rosto 

dos presentes autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha, 

lavre-se o respectivo formal de partilha e expeçam-se alvarás em favor 

dos herdeiros, ressalvados direitos de terceiros.

Por fim, traslade-se cópia integral da presente sentença aos autos de 

Inventário Código 38785, eis que a sentença aqui prolatada abarcou a 

totalidade do monte mor lá discutido, bem como por serem os mesmos 

herdeiros.

Proceda o inventariante a juntada do comprovante das matrículas 

devidamente desmembradas no prazo de 30(trinta) dias após a referida 

averbação.

Intime-se a Procuradoria Fiscal do Estado.

Custas remanescentes se houver deverão ser suportadas pelo Espólio.

Publique-se.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 31 de Janeiro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38785 Nr: 1077-75.2010.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA KAMPFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARMEM ANTONINA SCHNEIDER 

KAMPFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO 

- OAB:MT 6.670

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Inventário, proposto por JANAINA KAMPF em razão do 

falecimento de CARMEM ANTONINA SCHNEIDER.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Fundamento tal extinção no fato de que o monte mor aqui discutido foi 

partilhado nos autos nº 38922, bem como pela identidade de herdeiros, 

não havendo razão para o prosseguimento do presente.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal, 31 de Janeiro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 1215-42.2010.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMI JULIA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNO HENRIQUE SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO 

- OAB:MT 6.670

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Sapezal 

às fls. 833/835.

A parte embargante alega haver contradição na decisão acostada à 

referência 09.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe contradição entre a parte da 

fundamentação e a parte dispositiva da decisão.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente da decisão, 

passando o item “5” da decisão de fls. 817/819 figurar com seguinte texto:

“5 - DA HOMOLOGAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL

Relativamente ao pedido de homologação da desapropriação amigável 

feita entre o espólio e a Prefeitura Municipal de Sapezal, verifico que 

merece deferimento.

Consta dos autos às fls. 536/542 “Termo de Ajustamento de Valor de 

Indenização de Imóvel Desapropriado nº01/2016” do qual se verifica que 

as partes compuseram acordo no sentido de que o Município desapropriou 

a área de 20.1282 hectares(conforme documento de fls. 536/542), 

registrada na matrícula nº 4425(Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Sapezal) e como indenização pagou o valor de R$ 

180.000,00(cento e oitenta mil reais)e mais 14(quatorze) lotes, quais 

sejam: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, Quadra 56ª, 

Loteamento Água Clara em Sapezal/MT.

 Verifico que o valor acordado já foi pago, como se constata das fls. 

711/713, nas quais consta comprovante de depósito judicial, estado o 

valor vinculado à estes autos.

A cópia do processo de desapropriação amigável se encontra juntada nas 

fls. 543/708.

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.

Por via de consequência, nos termos do artigo 29 do Decreto Lei 3.365 de 

1941, a presente sentença é título hábil para a transcrição no registro de 

imóveis.”

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal, 31 de Janeiro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3164-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO JOSÉ DE MORAES, LORISVAL 

BARBOSA LIMA, JOÃO CARLOS MARQUES, LEONARDO FRANCISCO 

MACEDO, JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, HUDSON LUIZ - OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:3493/O, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da(s) parte(s)requerida(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s), para que apresente suas alegações finais no prazo de 5 

(cinco) das, conforme r. decisão de ref. 133, em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103503 Nr: 3413-08.2017.811.0078

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCICLEY ROBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte Requerente/agravada através de seu(s) 

procurador(es) da r. Decisão proferida em Agravo de Instrumento como 

se segue: “Posto isso, ante a ausência dos requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada pela agravada, DEFIRO o pedido de 

efeito suspensivo, com a consequente devolução do bem apreendido, 

devendo o agravante ficar corno fiel depositário ate o julgamento do 

presente recurso.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 1944-24.2017.811.0078

 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: ELIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA 

ADRIANA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência em caráter antecipatório, pela ausência dos 

requisitos elencados na tutela de urgência, conforme acima 

fundamentada.Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias 

promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do 

parágrafo 2º do artigo 303 do NCPC.A secretaria deverá observar a 

autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3º do 

NCPC.Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a 

citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o 

processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de 

admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de 

determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a 

delimitação completa da lide.Determino o aditamento no prazo de 15 

(quinze) dias, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que 

levará à estabilização da tutela.Isto porque caso a parte ré decida rever, 

reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido 

pelo art. 304, § 5º, do NCPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos 

estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança 

jurídica.Aditada a inicial, designe-se audiência de conciliação consoante 

pauta do Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da 

comarca, observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e 

intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC)..

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 652-68.2008.811.0094

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Serena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 110, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do 
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feito, mormente recolhendo o valor da diligência, em razão do certificado 

às fls. 108, isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo e, sendo comprovado o pagamento da 

diligência, cumpra-se a decisão de fls. 106, caso contrário, não aportando 

manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12147 Nr: 143-98.2012.811.0094

 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): Volmar José Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Considerando que já restou ultrapassado o prazo pleiteado às fls. 54, 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

pagamento das custas inerentes a diligência do Sr. Oficial de Justiça, isto 

no prazo de 05 (cinco) dias;

II – Não havendo manifestação no prazo alhures fixado, fica desde já 

DETERMINADA a INTIMAÇÃO pessoal da parte autora para 

MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente 

recolhendo o respectivo valor da diligência, isto no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO;

III – Aportando aos autos comprovante de pagamento da diligência, 

CUMPRA-SE o item I da decisão de fls. 53.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7181 Nr: 116-28.2006.811.0094

 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: J.P RIVA E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:57089/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 “Ex positis”, com fulcro no art. 561 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por J.P. Riva e Cia Ltda em face de Paulo Cezar de 

Paula, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal.4. 

Disposições FinaisCONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa, com espeque no art. 85, §2º do CPC/15. PRECLUSA a via 

recursal, devidamente certificado o trânsito em julgado, e não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12146 Nr: 142-16.2012.811.0094

 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: Pajé Transportes Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:OAB/MT 11.660, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 1. Relatório

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, proposta por Pajé 

Transporte – LTDA, em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, em que a parte requerida reconheceu a procedência do pedido 

inicial.

Às fls. 202/203 este juízo homologou o reconhecimento da procedência do 

pedido e declarou extinta a presente demanda.

Aportou às fls. 205 termo de acordo pactuado entre as partes, em relação 

ao pagamento das custas e honorários oriundos da sentença de fls. 

202/203.

É o sucinto relatório.

 2. Fundamentação

Da análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice.

Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos 

efeitos, sendo a transação assinada pelos procuradores das partes, 

dando toal, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação de todas as 

postulações e reinvindicações declinadas nestes autos.

3. Dispositivo

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

encartado às fls. 205, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC/15, via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito.

4. Providências Finais

Deixo de fixar condenação a título de custas ou honorários advocatícios, 

porquanto tais verbas foram objeto do acordo por ora homologado.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 5818 Nr: 837-14.2005.811.0094

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy O. Mendes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARCELOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:728, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

requerente, para manifestação, no prazo legal sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59502 Nr: 2035-24.2017.811.0108

 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: CD2ODCDT, FEDF, TE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRINI EZIDIO DE FREITAS, Cpf: 

08828027983, Rg: 2940339-1, Filiação: Terezinha Ezidio e Vanderlei de 

Oliveira Freitas, data de nascimento: 02/05/2002, brasileiro(a), natural de 

Guarapuava-PR, solteiro(a), desempregada, atualmente em local incerto e 
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não sabido TEREZINHA EZIDIO, Cpf: 08100932948, Rg: 11.104.770-7, 

Filiação: Maria Cordeiro e Alzemiro Ezidio, data de nascimento: 07/06/1972, 

brasileiro(a), natural de Palmital-PR, solteiro(a), do lar e atualmente em local 

incerto e não sabido LUIS FERNANDO FERREIRA SANTOS, Cpf: 

06364070124, Rg: 2.884.415-7, Filiação: Maria Eliete Ferreira da Costa e 

Pedro Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 23/10/1988, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), Telefone (65) 9804-4759. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Processo n.º 2035-24.2017.811.0108Código: 59502Vistos, 

etc.Trata-se de procedimento instaurado em virtude da Lei n. 8.560/92, 

tendo como interessado a criança HILLARY VICKTÓRIA EZIDIO DE 

FREITAS, filha de Fabrini Ezidio de Freitas, menor impúbere representada 

pela Senhora Terezinha Egídio. À fl. 5 consta o Termo de Alegação de 

Paternidade lavrada em cartório, em que a adolescente Fabrini Ezídio de 

Freitas declara a paternidade na ocasião da lavratura da certidão de 

nascimento de sua filha HILLARY VICKTÓRIA EZIDIO DE FREITAS, nascida 

aos 26 de julho de 2017, nesta cidade.Conforme declarado pela genitora, o 

pai da criança se chama Luis Fernando Ferreira Santos, com endereço 

domiciliar na cidade de Lucas do Rio Verde. Nos termos da legislação 

vigente, foram encaminhados os documentos ao Juiz Corregedor da 

serventia, que determinou a expedição de carta precatória para 

notificação do suposto pai no endereço indicado. À fl. 25, consta o Termo 

de Reconhecimento de Paternidade lavrado espontaneamente pelo pai da 

criança e com firma reconhecida no Cartório de Registro Civil desta 

Comarca de Tapurah. À fl. 23, foi acostado o Ofício nº SRN-283/2017, do 

Cartório do 2º Ofício de Tapurah, em que consta a informação de que a 

mãe da criança se recusou a anuir com a averbação da paternidade no 

registro de sua filha, mesmo depois de ter alegado a paternidade perante a 

serventia, quando da lavratura da certidão de nascimento da menor, 

motivo pelo qual o cartório encaminhou a informação ao Juízo. Instado a 

manifestar-se, o representante do Ministério Público, restituiu os autos 

sem manifestação, em face do reconhecimento espontâneo da 

paternidade. É breve o relatório.DECIDOUsando da prerrogativa que lhe 

assiste a Lei 8.560/92, na ocasião da lavratura do registro civil de 

HILLARY VICKTÓRIA EZIDIO DE FREITAS, foi alegada a paternidade da 

criança, pela genitora Fabrini Ezidio de Freitas, representada pela Senhora 

Terezinha Egídio. Em atendimento à legislação, procedeu-se a expedição 

de carta precatória ao Juízo competente, a fim de notificar o suposto pai 

no endereço indicado, logrando-se êxito no reconhecimento da 

paternidade da criança. Tanto foi que o próprio genitor compareceu 

espontaneamente em cartório para lavrar o termo de reconhecimento a fim 

de se proceder com a averbação Da paternidade no registro da menor 

HILLARY VICKTÓRIA EZIDIO DE FREITAS.Neste sentido, a Carta Magna, 

em seu art. 226, adota a família como base da sociedade e a ela 

conferindo proteção do Estado, de modo que assegurar à criança o direito 

ao respeito e à convivência familiar pressupõe reconhecer seu legítimo 

direito de saber a verdade sobre sua paternidade, decorrência lógica do 

direito à filiação. Desse modo, o direito ao nome insere-se no conceito de 

dignidade da pessoa humana haja vista que traduz a sua identidade, a sua 

origem, razão pela qual o estado de filiação é direito indisponível, o que vai 

ao encontro do Estatuto da Criança e do Adolescente, em função do bem 

comum maior da proteção, derivado da própria força impositiva dos 

preceitos de ordem pública que regulam a matéria.A Lei 8560/92, 

expressamente assegurou, desde que provocado pelo interessado e 

diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de 

investigação de paternidade, legitimação essa decorrente da proteção 

constitucional conferida à família e à criança, bem como da 

indisponibilidade legalmente atribuída ao reconhecimento do estado de 

filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de caráter patrimonial 

que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público, 

quando necessário, para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa 

da criança, na hipótese de não reconhecimento voluntário da paternidade 

ou recusa do suposto pai, o que não vem ao caso, face o reconhecimento 

espontâneo. Deste modo, não se pode consagrar a veleidade materna, 

resultantes de uma conduta volitiva, de forma a inviabilizar a averbação do 

nome do pai biológico no registro da menor, bem como de seus deveres 

passível de gerar vínculos afetivos/familiares, pois se está diante de 

umdireito personalíssimo,indisponível e imprescritível.Senão, vejamos o 

Art. 27 da Lei 8.069/90:Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é 

direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 

exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 

observado o segredo de Justiça. Essa garantia encontra limite no próprio 

direito da criança e do Estado em ver reconhecida, se for o caso, a 

paternidade, haja vista que sua negação, conduz à própria negação do 

direito da criança e implica contrariedade ao princípio da prevalência do 

interesse do menor.Isto posto, com fulcro no art. 226 da Constituição 

Federal, Art. 27 da Lei 8.069/90 e §3º, art.2º, da Lei 8560/92, DETERMINO 

que se proceda a averbação da paternidade no registro da criança 

HILLARY VICKTÓRIA EZÍDIO DE FREITAS, conforme documentos de fls. 25 

e 26. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas.Tapurah, 24 de janeiro de 2018.Fabio PetengillJuiz 

de Direito e Diretor do Foro

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, 01 de fevereiro de 2018

Valnice Wagner Gestor(a) Geral Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54661 Nr: 1991-39.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-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 complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 228,70, devendo para tanto acessar 

o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento 

de diligência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55797 Nr: 6-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-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 complemento do 

depósito da diligência R$ 446,70, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52637 Nr: 913-10.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA, Milton Jose 

Knorst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 
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seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a 

devolução da correspondência de citação do executado Samuel dos 

Snatos Ferreira com anotação "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52637 Nr: 913-10.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA, Milton Jose 

Knorst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação do executado Milton José 

Knorst, sem manifestação nos autos quanto a pagamento, nomeação de 

bens a penhora ou apresentação de embargos a execução, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, 

por seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60902 Nr: 2920-38.2017.811.0108

 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: Rosangela Cardoso Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA FIGUEIRO, Domingo Figueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:16586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Indefiro a liminar possessória nos termos da decisão proferida de forma 

oral. Os presentes saem intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.”

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 376-83.2016.811.0085

 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: CICERO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 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 Cicero Jose 

da Silva, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do 

requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora 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. 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.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do Segurado: 

Cicero Jose da Silva; (...)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 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: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Vistos, etc.

Não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear as 

questões pendentes do processo.

Com relação à preliminar de falta de interesse por inexistência de pedido 

administrativo prévio, entendo que não pode ser acolhida, visto que já 

decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que “Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (TJMT, 

Segunda Câmara Cível, Des. Sebastião de Moraes Filho, Ap 125193/2015, 

Julgado em 04/11/2015, DJE 09/11/2015).

Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR, declarando saneado o feito.

Ultrapassadas as questões preliminares, a questão de fato sobre a qual 

recairá a atividade probatória é:

a) a parte autora sofreu invalidez permanente em razão do sinistro 

automobilístico descrito na inicial?

b) qual é o grau da invalidez permanente, se houver?

c) qual o valor da indenização devida em razão da invalidez permanente 

porventura existente?

Para tanto, é necessária apenas a produção de prova pericial.

Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Telefone n.º 

(65) 3624-9211, Cidade de Cuiabá-MT, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

Com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, determino 

que o ônus de produção da prova pericial recaia sobre o réu, haja vista a 

hipossuficiência do autor e a dificuldade de nomeação de perito médico 

nesta Comarca.

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem 

custeados pelo réu, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da 

Capital até esta Comarca para a realização da perícia médica. Autorizo o 

parcelamento dos honorários em até quatro vezes iguais e mensais.

 Intime-se o réu para realizar o depósito dos honorários periciais, no prazo 
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de 20(vinte) dias, comprovando nos autos.

Comprovado o depósito, intime-se o perito para designar data e hora da 

perícia médica junto ao Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio 

do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para a 

realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico.

Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51636 Nr: 1477-24.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelcio Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da decisão retro e providência, se for o caso, no prazo legal, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 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: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 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 15 dias, alegar qualquer matéria constantes no art. 465, §1º, I, CPC, 

bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de 

quesitos, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 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: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte requerida para, no 

prazo de 20 dias, realizar o depósito dos honorários periciais, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 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: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

Cite-se o réu pelo correio, com aviso de recebimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53231 Nr: 40-74.2014.811.0077

 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 Antonio Nunes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil.

 Declaro suspenso o processo pelo prazo assinalado na avença, na forma 

do art. 922 do CPC.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53231 Nr: 40-74.2014.811.0077

 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 Antonio Nunes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PARA CIÊNCIA DAS PARTES

Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil.

 Declaro suspenso o processo pelo prazo assinalado na avença, na forma 

do art. 922 do CPC.

P.R.I.C.

Edital Citação

PRAZO: 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 499-71.2017.811.0077 Código: 60947 Vlr Causa: 11.244,00 

Tipo: Cível. Espécie: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BRIAN DOS SANTOS RODRIGUES e MICHELLE CORREIA DOS 

SANTOS

Polo Passivo: EMERSON RODRIGUES VARGAS

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON RODRIGUES VARGAS, 

Filiação: Rosa Rodrigues Vargas e Edevaldo Francisco, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone (65) 99901-4912. atualmente em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que e DEFERIU os alimentos provisórios.Valor dos 

Alimentos Provisórios:: 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos 

rendimentos totais do requerido, o que for maior, além das despesas 

extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à 
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data de citação, a serem depositados na conta bancária indicada pela 

parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo. Resumo da Inicial: 

BRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, menor(es) impúbere(s), 

representado(s) por MICHELLE CORREIA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, do lar, inscrito(a) no RG n° 239741-8 e no CPF/MF n 

040.798.241-81, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n, Centro, em 

Vila Bela da Santíssima Trindade /MT, com o telefone (65) 

99336-7015...por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, núcleo de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, vem(vêm) 

perante, Vossa Excelência, propor AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de EMERSON RODRIGUES VARGAS, 

brasileiro, solteiro, pedreiro, RG e CPF/MF desconhecidos, domiciliado em 

lugar incerto e não sabido, em Cuiabá/MT, com o telefone 65 99901-4912, 

pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: 1. CAUSA DE PEDIR: 

0(a/as) autor(a/es/e) é(são) filho(a/s) do(a) réu(ré) consoante 

demonstra(m) a(s) cópia(s) da(s) certidão(ões) de nascimento(s) 

anexa(s)...Diante do exposto, é plenamente legítima a pretensão de se 

obter a verba alimentar, objeto da presente ação, inclusive de imediato, por 

meio da antecipação da tutela do direito ora pretendido, com a fixação 

liminar dos ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor de 50% (cinqüenta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, o equivalente a R$ 468,50 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos), além de se 

responsabilizar por 50% (cinqüenta por cento) das despesas 

extraordinárias realizadas com o autor no que cinge às despesas 

médicas, odontológicas, de medicamentos, vestuários e materiais 

escolares.2. DO PEDIDO: 2.1) Sejam concedidos ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, haja visto não ter condições econômicas 

e/ou financeiras para arcar(em) com as custas processuais e demais 

despesas aplicáveis à espécie, bem como honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou da família, nos termos da inclusa declaração de 

probreza...2.2) A fixação "in limine" dos alimentos provisórios...2.5) A total 

procedência desta ação, a fim de que condene o réu ao pagamento de 

pensão alimentícia mensal no valor de pelo menos 50% (cinqüenta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, equivalente atual de R$ 468,50, 

sem prejuízo da incidência de referido percentual sobre o 13 ° salário e 

férias, mediante depósito em conta bancária ou outra forma, bem como a 

pagar 50% das despesas extraordinárias referentes à saúde...Atribui-se 

à causa o valor de R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro 

reais)Dados da Audiência: Audiência de Conciliação a realizar-se no dia 

20/02/2018, às 17:30,no Edifício Fórum, desta comarca. 

Despacho/Decisão: DESPACHO.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 50% 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 ou entregues diretamente, mediante recibo.4- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.5- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências 

legais.ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 

havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68). 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 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, Jhonatan Correia Motta, digitei. 

Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de janeiro de 2018. José Carlos de 

Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

Processo: 500-56.2017.811.0077 Código: 60948 Vlr Causa: 11.244,00 

Tipo: Cível

Espécie: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento-

>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: BRENDA SOPHIA DOS SANTOS LEITE e MICHELLE CORREIA 

DOS SANTOS

Polo Passivo: VALDINEI PAULA LEITE

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI PAULA LEITE, Filiação: Marlene 

Antônia de Paula Leite e Nelson Leite, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

(65) 99991-3644. Atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(A) REQUERIDO(a), acima indicada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

resumo das alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial 

abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a audiência designada, 

conforme dados abaixo, acompanhada(s) de advogado(s) ou defensor 

público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA 

ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que e 

DEFERIU os alimentos provisórios. Valor dos Alimentos Provisórios:: 50% 

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 à data da citação. Resumo da 

Inicial: BRENDA SOPHIA DOS SANTOS LEITE, menor(es) 

impúbere(s),representado(s) por MICHELE CORREIA DOS SANTOS, 

brasileira, casada, do lar, inscrito(a) no RG n° 239741-8 e no CPF/MF n° 

040.798.241-81, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n, Centro, em 

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, com o telefone (65) 99636-7015, 

não possuidor(a) de endereço eletrônico, por meio da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, Núcleo de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT...vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência,

propor AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

em face de VALDINEI PAULA LEITE, brasileiro, solteiro, serviços gerais, 

RG E CPF/MF desconhecidos,

domiciliado em lugar incerto e não sabido, com o telefone (65) 99991-3644 

e 99807-4784, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos...:2. DO 

PEDIDO: Ante o exposto, REQUER(EM): 2.2) a FIXAÇÃO "in limine" dos 

alimentos provisórios, nos termos do rito especial estabelecido pela lei 

5.478/68...2.5) A total procedência desta ação. a fim de que condene o(a) 

réu(s) ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor de pelo menos 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país, o equivalente 

atual de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), sem prejuízo de incidência de referido percentual sobre o 13° 

(décimo terceiro) salário e férias (acrescidas do terço constitucional), 

mediante depósito em conta bancária (conforme dados/documentos 

anexos) ou outra forma, bem como para pagar 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias referentes à saúde (despesas médicas, 

odontológicas e remédios), com vestuários e materiais escolares... 

Atribui-se à causa o valor de R$ 11.244,20(onze mil, duzentos e quarenta 

e quatro reais). Nestes termos, espera deferimento: Dados da Audiência: 

Audiência de Conciliação a realizar-se no dia 20/02/2018, às 16:00, no 

Edifício do Fórum, nesta comarca.

Despacho/Decisão: DESPACHO. 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 50% 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 
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seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.4- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.5- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 

havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68). 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s) / int imando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

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, Jhonatan Correia Motta, 

digitei. Vila Bela da Santíssima Trindade, 25 de janeiro de 2018. José 

Carlos de Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Edital Intimação

Processo: 26-90.2014.811.0077 Código: 53218 Vlr Causa: 8.688,00 Tipo: 

Cível

Espécie: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INÁCIA 

CASSUPÁE OUTROS

Polo Passivo: LUIZ PAINO TOMICHA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ PAINO TOMICHA, 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: 

Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em substituição processual aos menores 

Maria de Fátima Cassupá Tomichá, Luiz Sebastião Cassupá Tomichá, 

Jesus Willian Cassupá Tomichá e Rafaela Cassupá Tomichá em face de 

LUIZ PAINO TOMICHÁ, devidamente qualificados, relatando, em suma, que 

os menores são filhos do demandado, e que não recebem qualquer auxílio 

paterno. Requereu a citação do réu para que, ao final, seja condenado ao 

pagamento da prestação alimentícia em valor de um salário mínimo mensal. 

Citado o requerido por edital, este foi revel, e nomeada curadora especial, 

esta apresentou contestação por negativa geral, arguindo a nulidade da 

citação. O Ministério Público impugnou a contestação. Designada audiência 

de instrução e julgamento, compareceu apenas a genitora dos menores, 

que informou não saber o paradeiro do réu, ocasião em que o Ministério 

Público desistiu da prova testemunhal e pediu a prolação de sentença. É o 

Relatório. Decido. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL 

Rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital, visto que o Ministério 

Público, por intermédio dos sistemas SIEL e SEFAZ, realizou diligências 

para localizar o endereço do réu, sem êxito, sendo que nem mesmo a mãe 

dos menores e nem a prima do réu (fls. 52) sabem onde este reside 

atualmente. Assim, necessária e correta a citação por edital. MÉRITO É 

cediço que aos genitores cabe promover a subsistência da prole de 

maneira a lhes garantir vida digna. Nesta seara, entendo que o requerido 

obriga-se no dever de proporcionar ao menor valor a título de alimentos. 

Ademais, pela análise dos documentos acostados aos autos, concluo que 

razão assiste os argumentos aduzidos na peça preambular. No entanto, é 

de mister importância salientar o dever do Juiz de verificar o binômio 

possibilidade -necessidade quando for arbitrar o valor dos alimentos 

devidos, buscando não somente se atentar para as necessidades de 

quem pede, mas também para a possibilidade de quem deve pagar, a fim 

de preservar o equilíbrio da relação, evitando onerar em demasia o 

alimentante. Nesse sentido, cabe mencionar a decisão do Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - LIMINAR - FIXAÇÃO 

DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AO 

BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA - 

RECURSO DESPROVIDO. A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o 

valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio 

necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do 

alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob 

pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo. (AI 182303/2015, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016)No caso 

dos autos, não há qualquer prova da capacidade financeira do réu, 

devendo esta ser tida, portanto, em grau mínimo, e sopesado, ainda, o 

tamanho da prole. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido LUIZ PAINO TOMICHÁ a pagar a 

MARIA DE FÁTIMA CASSUPÁ TOMICHÁ, LUIZ SEBASTIÃO CASSUPÁ 

TOMICHÁ, JESUS WILLIAN CASSUPÁ TOMICHÁ e RAFAELA CASSUPÁ 

TOMICHÁ o valor mensal de 30% do salário mínimo vigente no país, além 

de 50% das despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 

de cada mês seguinte, retroativo à data da citação, a título de alimentos. 

Custas processuais pelo requerido. Expeça-se edital de intimação do réu 

desta sentença. P.R.I.C. Transitado em julgado, vista ao Ministério Público 

para requerer o que 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, Jhonatan Correia Motta, digitei. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 13 de dezembro de 2017. José Carlos de Souza Cândido 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CN

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-39.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CARVALHO PASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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: 1000015-39.2017.8.11.0077 REQUERENTE: SARAH 

CARVALHO PASSINI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifico pelo termo de audiência que 

houve proposta de acordo por parte da requerida, com contraproposta por 

parte da requerente. Contudo, embora coubesse ao preposto da ré, 

presente ao ato, informar se aceitava ou não a proposta, por algum motivo 

deliberou-se intimação ao advogado da parte ré para dizer se aceita a 

proposta de acordo. Ora, é pressuposto da presença do preposto em 

audiência a existência de poderes para transigir; logo, conforme já dito, 

cabia ao preposto aceitar ou não a contraproposta de acordo, no momento 

da audiência. Feitas essas considerações, não resta outra alternativa 

senão determinar a intimação das partes, por meio de publicação no DJe, 

para dizerem se a proposta/contraproposta de acordo foi aceita, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-32.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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 DESPACHO 

Numero do Processo: 8010059-32.2016.8.11.0077 EXEQUENTE: 

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Com 

a homologação do acordo de recuperação judicial da executada, entendo 

que cessou o stay period e a suspensão do presente feito. Assim, 

determino vista ao exequente para requerer o que de direito, no prazo 

legal. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-75.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DURCE FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMARIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

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: 8010093-75.2014.8.11.0077 EXEQUENTE: DURCE 

FERNANDES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DEMARIO JOSE DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Vista ao exequente sobre petição do executado, para 

requerer o que de direito, inclusive declinando se aceita a proposta de 

acordo de parcelamento do valor remanescente da dívida, devendo ainda 

trazer planilha atualizada do seu crédito, tudo no prazo de 10 (dez) dias. 

Indefiro o pedido do executado de nomeação de advogado dativo, visto 

que nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos nos Juizados 

Especiais é facultativa a presença de advogado atuante em favor da 

parte. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 01 de fevereiro de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-56.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM SUPEPI VALERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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 DESPACHO 

Numero do Processo: 8010092-56.2015.8.11.0077 REQUERENTE: 

CARMEM SUPEPI VALERIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, etc. Vista à parte autora sobre o retorno destes autos à primeira 

instância e para dizer se o valor depositado pela parte ré corresponde ao 

valor integral da condenação ou, se houver valor remanescente, formular 

pedido de cumprimento de sentença, com o respectivo cálculo. Prazo de 

cinco dias. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Elmo Lamoia de Moraes

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-57.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Numero do Processo: 8010079-57.2015.8.11.0077 EXEQUENTE: 

CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ EXECUTADO: AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Vistos, etc. Após consulta 

aos sistemas informatizados: BACENJUD Foi penhorada/arrestada quantia 

equivalente à integralidade da quantia pretendida pelo exequente, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto. Em virtude do resultado: Intime-se a 

parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco dias (art. 

854, §3º, do CPC). Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 01 de fevereiro de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto Recibo de Protocolamento de 

Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para 

Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da 

impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do 

P r o t o c o l o :  2 0 1 8 0 0 0 0 2 3 5 7 7 0  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010079-57.2015.8.11.0077 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3783 - Vara Única da Comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade Juiz Solicitante do Bloqueio: Elmo Lamoia de 

Moraes Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente 

da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Clodoaldo Miranda da Cruz 

Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. 04.533.779/0001-61 - AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO [Total bloqueado (bloqueio 

original e reiterações):R$6.956,85] [Quantidade atual de não respostas: 0] 

Respostas BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (01) 

Cumprida integralmente. 2.318,86 2.318,86 22/01/2018 20:12 01/02/2018 

11:24:45 Transf. Valor ID:072018000000918152 Instituição:BANCO DO 

BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 Não enviada - - BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas 

as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (01) Cumprida integralmente. 2.318,86 2.318,86 23/01/2018 13:00 

01/02/2018 11:24:45 Desb. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 Não 

enviada - - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (01) Cumprida integralmente. 2.318,86 2.318,86 23/01/2018 03:37 

01/02/2018 11:24:45 Desb. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 Não 

enviada - - BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 0,27 0,27 23/01/2018 

04:52 01/02/2018 11:24:45 Desb. Valor Elmo Lamoia de Moraes 0,27 Não 

enviada - - BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

23/01/2018 17:06 BANCO ORIGINAL S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a bloqueio total 

anterior. 0,00 0,00 23/01/2018 17:47 BANCO PAN S.A. / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 
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Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

23/01/2018 06:53 BCO ABC BRASIL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 

17:18 BCO BANESTES / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem 

saldo posit ivo. 0,00 0,00 23/01/2018 17:43 BCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (00) Resposta negativa: 

réu/executado não é cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 

22/01/2018 20:21 BCO COMMERCIAL INVESTMENT TRUST / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 2.318,86 (00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou 

possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 23/01/2018 07:34 BCO 

COOPERATIVO DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 18:02 BCO 

DAYCOVAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 23/01/2018 08:00 BCO FIBRA / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 

17:32 BCO GUANABARA / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 17:16 BCO 

INDUSTRIAL DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 17:30 BCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 24/01/2018 02:24 BCO 

INDUSVAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 23/01/2018 02:30 BCO INTERCAP / Todas as Agências / Todas 

as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou possui 

apenas contas inativas. 0,00 0,00 23/01/2018 18:43 BCO MERCANTIL DO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 23/01/2018 03:13 BCO OURINVEST / Todas as Agências / Todas 

as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 

08:26 BCO PAULISTA / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 17:31 BCO RURAL / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 2.318,86 (99) A instituição destinatária da ordem está em 

intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não está em atividade. 0,00 

24/01/2018 05:10 BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 18:50 BCO 

VOTORANTIM / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 23/01/2018 17:59 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 20/01/2018 17:33 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

2.318,86 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 

20:40 PARANÁ BANCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 20/01/2018 17:33 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 2.318,86 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 23/01/2018 17:35 Não Respostas(exibir| ocultar)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-88.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERRAZ DE CAMARGO TROULA (REQUERIDO)

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: 1000003-88.2018.8.11.0077 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: FRANCISCO FERRAZ DE CAMARGO 

TROULA Vistos, etc. Trata-se de ação de Busca e Apreensão do 

Decreto-Lei 911, proposta por instituição financeira. Ocorre que o art. 8º 

da Lei 9.099/95 dispõe que “não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.”, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê que “Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, por ilegitimidade ativa. Ante o exposto, indefiro a inicial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte autora a 

propositura da ação na Vara Única, que nesta Comarca somente possui 

processos físicos. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 1 de 

fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107955 Nr: 1326-75.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEURI KRASOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, 

RENATO LUIS RONCON - OAB:OAB/MT 11.465-0

 Intimação do Advogado do Acusado, para no prazo legal, apresentar as 

Alegações Finais, na forma determinada na Audiência realizada em 

13/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103846 Nr: 1404-06.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente às 02 

diligências complementares, ou seja, R$ 30,00 (trinta reais), cujo numerário 

deverá ser pago mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(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 Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68021 Nr: 907-02.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519/O

 Autos n.907-02.2008.811.0102

Código n. 68021

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que foi designada audiência para o dia 

29/03/2018, e que tal data foi considerada ponto facultativo, conforme a 

Portaria nº 678/2017-PRES, REDESIGNO a solenidade agendada neste 

processo para o dia 22 de fevereiro de 2018 às 09h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à fl.246.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 31 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 995-93.2015.811.0102

 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: SIBILA STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Castro Pereira, HOSPITAL 

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 Intimar o advogado da partes para ciência do ofício juntada nesta data, 

ref: 97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 2207-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Autos nº 2207-81.2017.811.0102

Código n°: 118422

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 17H00MIN.

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, 31 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000004-95.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIN GREIN OAB - PR60271 (ADVOGADO)

MARJORY ELLEN SIVIERO MARINI OAB - PR58348 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLI ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo número: 

1000004-95.2018.8.11.0102 Requerente: Valdo Berti Requerido: Maria 

Marli Alves Vistos, etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem citados/intimados, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera/MT, 29 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 

 
EDITAL nº 003/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito Diretor 
do Foro da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe foram conferidas pelo Provimento nº 40/2008/CM, CONVOCA os candidatos que tiveram seu 
pedido de inscrição deferida, nos termos do  Edital nº 002/2018 -DF, para a realização da prova 
escrita no dia 18 de fevereiro de 2018, no Campus da UNEMAT de Diamantino-MT, com início às 
13:00 horas e término às 18:00 horas. 

                                              
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
ENSINO SUPERIOR 

001 Zoé da Silva Alves de Oliveira 5º SEM 
002 Margara Mariza Pereira de Barros 3º SEM 
003 Ruth Barros Leite 7º SEM 
004 Melissa Batistoni 8º SEM 
005 Hillary Santos Araujo 4º SEM  
006 Thalya Sila Neves 4º SEM (ADM) 
007 Stella Amanda Pereira de Carvalho 3º SEM  
008 Samara Cícera dos Santos 3º SEM (ADM) 
009 Thais Cristianely Gomes Gaino 5º SEM 
010 Kelly Fernanda de Carvalho Ourives 6º SEM 
011 Geisiany Rodrigues Nascimento 3º SEM (ADM) 
012 Augusto Borges Casetta Ferreira 3º SEM 
013 Josiane Antunes Silva 6º SEM 
014 Vinicius Araujo Martins de Figueiredo 7º SEM  
015 Jéssica Moreira dos Santos 6º SEM (ADM) 
016 Leandro José Morales Cunha 4º SEM  
017 Angélica Maria Garcia 6º SEM 
018 Mariana de Souza Lara 4º SEM 
019 Natália Pereira Magalhães 4º SEM 
020 Stephanie Layse Costa de Carvalho 3º SEM   
021 Isadora Cristine Rodrigues de Moraes 2º SEM (ADM) 
022 Gabrielly Vitoria do Carmo 3º SEM 
023 Jordane Gomes Oliveira 3º SEM 
024 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 5º SEM 
025 Jéssica Rodrigues da Silva 6º SEM  
026 Dandara de Ifah Lima 3º SEM (ADM) 
027 Joicy da Silva Soares 3º SEM 
028 João Vitor de Almeida Ferreira M Pereira 3º SEM 
029 Evilyn Vitória Ferreira Correa 4º SEM 
030 Lucinéia Pereira da Silva 5º SEM 
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031 Renan de Cezari Medina 5º SEM  
032 Diego Martins de Souza Rodrigues 4º SEM 
033 Kalline Mamedes da Silva 3º SEM 
034 Emerson Junior Pereira 3º SEM 
035 Mateus Falcão Fontes 9º SEM 
036 Karla Gabrielle de Almeida Santos 5º SEM 
037 Tatielli Faria de Sampaio 3º SEM (ADM) 
038 Vinicius San Martini Ribeiro 4º SEM  
039 Gabriela Ribeiro de Souza 4º SEM 
040 Luana de Oliveira Correa 4º SEM  
041 Lucas Matheus Bomfin de Jesus 4º SEM (ADM) 
042 Joice Amanda de Santana 6º SEM (ADM) 
043 Mônika Paola R. Gomes 3º SEM  
044 Natalia Amanda Garbossa Beskow 4º SEM 
045 Emanuela de Almeida Amorim 6º SEM 
046 Julie Emily Silva Leite 4º SEM 
047 Angela Michely Piovesan Leite 4º SEM 
048 Daiane Ferreira Alves 4º SEM  
049 Rozana Neves Marcílio 5º SEM (ADM) 
050 Mariana da Silva Martins 2º SEM  
051 Luciana Isis da Silva Santos 2º SEM  
052 Karoline Almeida dos Reis 6º SEM (ADM) 
053 Marianne Almeida dos Reis 4º SEM (ADM) 
054 Joycillaine Pedroso da Silva 1º SEM (ADM) 
055 Gabriela Maria de Souza 5º SEM 

                 
Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. 
 
 
                 
Gerado Humberto Alves Silva Junior 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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                 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

   COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 

 
PORTARIA Nº 05/2018/DF   
 
O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro 
grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n. 04/2018 que noticia a permuta de plantões entre 
os Magistrados Marcos Terêncio Agostinho Pires e Anna Paula Gomes de Freitas; 

 
CONSIDERANDO que o Dr. Flávio Maldonado de Barros estará em usufruto de 
compensatórias nos dias 15,16 e 19/02/18, a Dra. Anna Paula Gomes de Freitas no período de 08 
a 20/02/18, bem como o Dr. Angelo Judai Junior no período de 05 a 09/02/18; 

 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 02/2018/DF que estabelece a escala de plantão dos 
Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Fevereiro, a saber: 

 
 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

29/01 (19h) 
a 
02/02 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

Marina Marques 

05/02 (19h) 
a 
09/02 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros  
(1ª Vara Cível) 
 

Marlene Dias S. da Silva 

15/02 (19h) 
a 
16/02 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível) 

Rita de Cássia Detoffol 

19/02 (19h) 
a 
23/02 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

Regiane G. de Souza 

26/02 (19h) 
a 
02/03 (12h) 

Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 
(4ª Vara Cível) 

Rita de Cássia Detoffol 

 
 
 

       
 

Telefone do Plantão (65) 9237.3629 
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   II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/02 (19h) 
a 
05/02 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
(2ª Vara Criminal) 

Ronnie Grey Pereira 

09/02 (19h) 
a 
15/02 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão  
(Vara Única Sapezal) 
 

Sheila Rodrigues Cardoso 

16/02 (19h) 
a 
19/02 (12h) 

Dr. Silvio Mendonça 
(1ª Vara de Barra do Bugres) 

Sonia Kelly C. de Oliveira 
 

23/02 (19h) 
a 
26/02 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) 

Valdeir Ferreira Lima 

 
 

V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   
 

DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

14 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

15  Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

16 a 18 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

19 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

20 Wilson Cesar Rosa 9 9613 5782 

21 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

22 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

23 a 25 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 
26 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

27 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

28 Emerson Araujo Vilasim 9 9669 0530 

 
 

Art. 2º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  

 
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 26 de janeiro de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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